
 
   

  
 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES DE COMPLECIÓ 4RT ESO 2020-2021 
 
 

Àmbit: SOCIALS Nivell: 4T ESO / COMPLECIÓ 

Matèria: HISTÒRIA Convocatòria 2020-2021 

 
 

COM S’AVALUA 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA ESCRITA: 
 
L’avaluació consistirà en tres parts: 

1) Una relació de conceptes històrics que l’alumne haurà de definir   (3.5 punts) 
2) Un exercici de relacionar noms de personatges històrics amb conceptes (1 punt) 
3) Tres exercicis de procediments: un gràfic, un mapa històric i un text (5,5 punts) 

 

 
QUÈ S’AVALUA 

 
CONTINGUTS: 
 

1. El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim. 
2. Revolucions liberals i moviments nacionalistes. 
3. La industrialització de les societats europees. 
4. L’època de l’Imperialisme. 
5. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa. 
6. Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial. 
7. Un món bipolar: Guerra Freda i Descolonització. 

 
 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
- Conèixer les característiques polítiques, socials i econòmiques de l’Europa del segle XVIII. 
- Conèixer els principis bàsics del Liberalisme i el Nacionalisme. 
- Conèixer la revolució demogràfica i agrària, els avenços tècnics de la Revolució Industrial, els 

principis del capitalisme i les línies de pensament marxista, socialista i anarquista. 
- Conèixer les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials del segle XIX, època de 

l’Imperialisme. 
- Conèixer les causes de la Primera Guerra Mundial, així com les fases de la guerra i les 

conseqüències econòmiques, socials, polítiques i territorials. 
- Conèixer la caiguda de l’Imperi tsarista a Rússia i el procés revolucionari que va tenir lloc. 
- Conèixer les causes que van dur al crack borsari de 1929 i el desencadenament de la Gran 

Depressió. 
 



 
   

  
 

 

 

- Conèixer les característiques principals del règim feixista italià i de la dictadura nazi a Alemanya. 
- Conèixer les causes, els contendents i les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i 

territorials de la Segona Guerra Mundial. 
- Conèixer el procés de formació dels dos grans blocs polítics antagònics, Estats Units i URSS, i la 

Guerra Freda. 
- Conèixer les causes i les principals etapes del procés descolonitzador, així com el sorgiment del 

Tercer Món. 
- Conèixer l’evolució dels Estats Units, líder del món capitalista, i de l’URSS, l’evolució de la Unió 

Soviètica fins a la crisi i l’enfonsament del comunisme. 
 

 


