CONTINGUTS, SELECCIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES D'HISTÒRIA
DE QUART D’ESO i CRITERIS D’AVALUACIÓ. PROVES EXTERNES 2021.
UNITAT 1. DE L’ANTIC RÈGIM A LES REVOLUCIONS LIBERALS
1. La societat estamental de l’Antic Règim
2. La il·lustració
3. Del món rural a la primera revolució industrial
4. El creixement de les ciutats
5. La nova societat de classes
6. Els primers obrers en lluita
7. Nens i dones doblement explotats
8. El liberalisme i el nacionalisme
9. El progrés social de la revolució americana
10. El progrés social de la revolució francesa
UNITAT 2. L’ERA DE L’IMPERIALISME I LA SEGONA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
1. La Segona Revolució Industrial: noves indústries i noves potències
2. La gran empresa i els nous sistemes de producció
3. Els canvis polítics i l’aparició dels partits obreristes
4. Els factors que van impulsar l’ Imperialisme europeu
5. La consolidació dels grans imperis colonials
6. L’organització i administració de les colònies
UNITAT 3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA
1. El món del 1914
2. L’esclat de la Gran Guerra
3. Les grans etapes de confrontació bèl·lica
4. Les conseqüències del conflicte armat
5. El sufragisme
6. L’esfondrament del tsarisme a Rússia
7. La revolució d’octubre i la guerra civil
8. La construcció de l’ URSS
9. Instauració i consolidació de l’ stalinisme

10. Les transformacions socioeconòmiques a la Rússia soviètica
UNITAT 4. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES, LA SEGONA GUERRA
MUNDIAL I LA GUERRA FREDA
1. La crisi de postguerra i la recuperació econòmica dels anys vint
2. El crac del 1929 i la depressió dels anys trenta
3. La crisi dels sistemes polítics democràtics
4. La Itàlia feixista
5. L’Alemanya nazi: sistema polític, vida quotidiana i paper de les dones
6. L’esclat de la Segona Guerra Mundial
7. Els triomfs de l’Eix (1939 – 1941)
8. El contraatac aliat i la victòria final (1942 – 1945)
9. Les conseqüències de la Guerra
10. El nou ordre mundial: la Guerra Freda

UNITAT 5. DE LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ A LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA
1.

Restauració i crisi del bipartidisme a Espanya

2.

Els conflictes colonials

3.

Augment de les tensions socials i auge del moviment obrer

4.

El catalanisme polític i els seus orígens

5.

La Mancomunitat de Catalunya

6.

La Dictadura de Primo de Rivera La proclamació de la Segona
República

7.

Les etapes de govern de la II República

8.

L’esclat de la Guerra Civil i el desenvolupament del conflicte

9.

El paper de les dones durant la segona república i la guerra civil

10.

La vida a la rereguarda

11.

La Guerra Civil a Catalunya

UNTITAT 6. LA DICTADURA FRANQUISTA I LA TRANSICIÓ
1. Les característiques principals del franquisme
2. La vida quotidiana durant el franquisme i el paper de les dones

3. La consolidació del règim
4. Els canvis dels anys seixanta
5. La crisi final de la dictadura (1969 – 1975)
6. La transició un procés sense ruptura
7. La consolidació de la democràcia
8. Catalunya: franquisme, transició, recuperació institucional i normalització
democràtica

Selecció dels criteris d’avaluació curriculars
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2. Analitzar i descriure la successió dels fets més importants i significatius de la
primera fase de la Revolució Industrial així com la simultaneïtat dels fenòmens
històrics de diversa índole (demogràfica, social, econòmica) que es produeixen
en el seu desenvolupament.
3. Explicar críticament els fets més rellevants de la Revolució Industrial i les
seves interconnexions causals, tot identificant i comentant elements
substantius d’aquests fets a través de fonts diverses.
5. Exposar les diferències entre l’Antic Règim i el liberalisme parlamentari i, si
escau, establir aquestes diferències a partir de fonts textuals.
6. Descriure i analitzar els trets més definitoris de la Il·lustració.
7. Sintetitzar les idees principals del liberalisme i del nacionalisme amb relació
als principals fets emancipadors representats per les revolucions burgeses del
segle XIX, la independència de l’Amèrica hispànica i les unificacions polítiques
d’Alemanya i Itàlia.
8. Descriure i explicar les causes de l’aparició del catalanisme polític al llarg del
segle XIX.
9. Descriure i analitzar la segona fase de la Revolució Industrial.

10. Identificar i contrastar les idees principals del socialisme i l’anarquisme i la
seva influència en el naixement del moviment obrer.
11. Descriure els principals fets de la Primera Guerra Mundial tot explicant-ne
les causes – entre les quals cal destacar l’imperialisme— i les conseqüències.
12. Descriure esquemàticament els fets principals de la Revolució Russa tot
establint les relacions pertinents amb la Primera Guerra Mundial.
13. Sintetitzar a partir del comentari d’un eix cronològic els principals fets de la
Restauració espanyola i de la Dictadura de Primo de Rivera.
14. Descriure i analitzar l’evolució del catalanisme polític al primer terç del segle
XX tot assenyalant les principals realitzacions de la Mancomunitat de
Catalunya.
15. Sintetitzar l’evolució de la ciència des de finals del segle XIX fins a la
Segona Guerra Mundial, assenyalant les aportacions dels avenços científics a
la vida quotidiana i a l’economia en general.
16. Descriure i analitzar els fets i processos més rellevants de l’economia en el
període d’entreguerres comentant i argumentant les anàlisis a partir de fonts
gràfiques, estadístiques i textuals.
17. Descriure i analitzar les idees principals del feixisme i el nazisme, les raons
històriques del seu auge i la implicació que van tenir en l’evolució política
d’Europa i Amèrica en el període d’entreguerres (1918-1939), inclosa l’evolució
de l’URSS en el mateix període, tot comentant fonts gràfiques i textuals de
l’època.
18. Exposar de manera ordenada i crítica els principals fets rellevants de les
fases polítiques de la II República espanyola incloent-hi particularment la lluita
pel sufragi femení i l’evolució de la Catalunya Autònoma.
19. Descriure i analitzar les fases militars de la Guerra Civil espanyola, les
ideologies dels bàndols, les seves causes i les seves conseqüències, així com
els problemes principals de les dues rereguardes durant el conflicte bèl·lic
tenint sempre present el context europeu i internacional.

20. Descriure els principals fets de la Segona Guerra Mundial, tot explicant-ne
la jerarquia causal, comentant-ne diversos aspectes cartogràfics genèrics de la
seva evolució militar i analitzant les seves repercussions o conseqüències.
21. Exposar els fets més rellevants de l’Holocaust o Shoah, situar els principals
camps d’extermini en el mapa d’Europa, i analitzar i descriure les causes
d’aquests fets.
22. Explicar les causes que van fer possible l’establiment de la dictadura
franquista a Espanya i descriure la seva evolució.

