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Analitzar les causes i les conseqüències de la Guerra de Successió a la
monarquia hispànica.
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.
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.
Argumentar les raons que permeten contraposar valoracions diferents a
propòsit del grau de triomf o fracàs de la Revolució Industrial a Espanya.
Exposar les diferències entre l’Antic Règim i el liberalisme parlamentari i, si
escau, establir aquestes diferències a partir de fonts textuals.
Descriure i analitzar els trets més definitoris de la Il·lustració.
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.
Descriure i explicar les causes de l’aparició del catalanisme polític al llarg del
segle XIX.
Descriure i analitzar la segona fase de la Revolució Industrial.
Identificar i contrastar les idees principals del socialisme i l’anarquisme i la seva
influència en el naixement del moviment obrer.
Descriure els principals fets de la Primera Guerra Mundial tot explicant-ne les
causes – entre les quals cal destacar l’imperialisme— i les conseqüències.
Descriure esquemàticament els fets principals de la Revolució Russa tot
establint les relacions pertinents amb la Primera Guerra Mundial.
Sintetitzar a partir del comentari d’un eix cronològic els principals fets de la
Restauració espanyola i de la Dictadura de Primo de Rivera.
Descriure i analitzar l’evolució del catalanisme polític al primer terç del segle XX
tot assenyalant les principals realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
Explicar les causes que van fer possible l’establiment de la dictadura franquista
a Espanya i descriure la seva evolució.
Analitzar l’evolució política de la Guerra Freda, la relació entre els dos blocs i
l’evolució de l’URSS fins a la seva dissolució, comentant les principals causes
que l’expliquen, així com els processos de descolonització.
Identificar i analitzar els principals fets de la transició política espanyola així
com la recuperació de la Generalitat en el període immediatament posterior a la
mort del general Franco (1975-1982).
Descriure i analitzar d’una manera senzilla el procés que va culminar en la Unió
Europea tot exposant les funcions d’algunes de les seves principals
institucions.
Explicar críticament el fenomen de la globalització posant-ne algunes exemples
rellevants i situant en el temps els fets més rellevants dels primers anys del
segle XXI.
Contrastar alguns fets de la història contemporània d’Europa tot indicant-ne
algunes continuïtats i canvis.
Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets més importants i significatius
que es corresponen a la primera fase de la Revolució Industrial.
Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets i el seu dinamisme amb relació
a les revolucions burgeses del segle XIX.
Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets i el seu dinamisme amb relació
a l’imperialisme de finals del segle XIX i principis del XX, en especial pel que fa
al repartiment d’Àfrica.
Comentar a grans trets un mapa genèric d’Europa d’algun moment de la
Primera Guerra Mundial.
Contrastar i explicar el mapa d’Europa immediatament abans i després de la
Segona Guerra Mundial.
Identificar i comentar algunes de les obres més rellevants de l’art del segle
XVIII, XIX i primer terç del XX establint les relacions pertinents entre el
contingut de les obres i algunes de les circumstàncies del seu context.
Explicar les conseqüències socials de la Revolució Industrial, especialment en
les dones, els infants, i comparar-ho amb la situació actual.
Valorar els avenços científics en la vida diària i relacionar els principals
descobriments en l’etapa de l’anomenada revolució científica durant els segles
XVII i XVIII.
Valorar els esforços fets tant en la Primera Guerra Mundial com en la Segona
per arribar consensos que aturessin o pal·liessin els horrors dels conflictes
bèl·lics.
Identificar i analitzar alguns conflictes en el món actual.
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EINES D’AVALUACIÓ
L’alumne serà avaluat per competències tal com preveu la legislació vigent LOMCE- i es farà per mitjà de:
Un examen trimestral com a mínim.
Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
Exposicions orals individuals.
Treballs monogràfics individuals i/o grupals.
Assistència, puntualitat.
Motivació i interès envers la matèria.
Actitud de l’alumne


Els percentatges d’avaluació seran els exàmens que suposaran el 70%
de la nota. El 30% restant s’obtindrà dels paràmetres esmentats.



Superaran el curs aquells alumnes que, en finalitzar-lo, hagin assolit les
competències de la matèria



Els alumnes aprovats podran pujar nota el mes de juny. Proves de
millora que englobi tota la matèria.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Es faran recuperacions de les avaluacions no assolides al llarg del curs.
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar una prova
extraordinària de tot el curs al juny. Aquesta prova extraordinària serà el
100% l’examen.
3. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant l’any en
curs. La prova consistirà en un examen que suposarà el 100% de la
nota.
NORMATIVA
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/curriculum/
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