
ANNEX 1: CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE
4t ESO

ESCENARI A

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

1. Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim.

1.1. Distingeix conceptes històrics com Antic Règim i Il·lustració.

2. Conèixer els avenços de la revolució científica des dels segles XVII i XVIII.

2.1. Valora els avenços científics i l’aplicació d’aquests avenços a la vida diària i
contextualitza el paper dels científics a la seva època.

2.2. Comprèn les implicacions de l’empirisme i el mètode científic en diverses àrees.

3. Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i social a Europa i
a Amèrica.

3.1. Descriu les característiques de la cultura de la Il·lustració i quines
implicacions té en algunes monarquies.

3.2. Diferencia l’absolutisme del parlamentarisme a través de l’anàlisi de diferents
textos.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units, França,
Espanya i Iberoamèrica.

1.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna de les
revolucions burgeses del segle XVIII, amb explicacions de les causes que les
provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

2. Comprendre l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris del segle
XVIII.

2.1. Discuteix les implicacions de la violència amb diversos tipus de fonts.

3. Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a Amèrica.



3.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna de les
revolucions burgeses de la primera meitat del segle XIX, amb explicacions de les
causes que les provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

4. Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera
meitat del segle XIX.

4.1. Valora les raons dels revolucionaris per actuar com ho varen fer.

4.2. Analitza fonts de diverses èpoques i reconeix el valor que tenen no tan sols com
a informació, sinó també com a evidència per als historiadors.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i l’encadenament causal
d’aquests fets.

1.1. Analitza i compara la industrialització, en diferents escales temporals i
geogràfiques, de diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia.

2. Entendre el concepte de progrés i els sacrificis i els avenços que comporta.

2.1. Analitza els pros i els contres de la primera revolució industrial a Anglaterra.

2.2. Explica la situació laboral femenina i infantil a les ciutats industrials.

3. Analitzar els avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en els canvis.

3.1. Compara el procés d’industrialització a Anglaterra amb el dels països nòrdics.

4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes Balears arran de
la industrialització parcial del país.

4.1. Especifica algunes repercussions polítiques dels canvis econòmics a Espanya.

BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL

1. Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític
al món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX.

1.1. Explica raonadament que el concepte d’imperialisme reflecteix una realitat que



influirà en la geopolítica mundial i en les relacions econòmiques transnacionals.

1.2. Discuteix sobre l’eurocentrisme i la globalització.

2. Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de
l’imperialisme.

2.1. Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme,
l’imperialisme i la Gran Guerra de 1914.

3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la
Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats.

3.1. Diferencia els esdeveniments dels processos en una explicació històrica de la
Primera Guerra Mundial.

3.2. Analitza el nou mapa polític d’Europa.

3.3. Descriu la derrota d’Alemanya des de la seva pròpia perspectiva i des de la
perspectiva dels aliats.

4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució
Russa.

4.1. Contrasta algunes interpretacions de l’abast de la Revolució Russa actuals i de
l’època en què va tenir lloc.

5. Conèixer els principals avenços científics i tecnològics del segle XIX,
conseqüència de les revolucions industrials.

5.1. Elabora un eix cronològic, diacrònic i sincrònic, amb els principals avenços
científics i tecnològics del segle XIX.

6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme en diferents àrees i
reconèixer l’originalitat de moviments artístics com l’impressionisme,
l’expressionisme i altres ismes a Europa.

6.1. Comenta analíticament quadres, escultures i exemples arquitectònics de l’art
del segle XIX.

6.2. Compara moviments artístics europeus i asiàtics.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos més importants



del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a Europa.

1.1. Analitza interpretacions diverses de fonts històriques i historiogràfiques de
procedència diferent.

1.2. Relaciona algunes qüestions concretes del passat amb el present i les
possibilitats del futur, com l’abast de les crisis financeres del 1929 i del 2008.

1.3. Discuteix les causes de la lluita pel sufragi de la dona.

2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en les explicacions
històriques sobre aquesta època i com es connecten amb el present.

2.1. Explica les principals reformes durant la II República espanyola i les reaccions
a aquestes reformes.

2.2. Explica les causes de la Guerra Civil espanyola en el context europeu i
internacional.

3. Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa.

3.1. Explica diversos factors que varen fer possible l’apogeu del feixisme a Europa.

BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA
GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

1. Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial.

1.1. Elabora una narració explicativa de les causes i les conseqüències de la
Segona Guerra Mundial en diferents nivells temporals i geogràfics.

2. Entendre el concepte de guerra total.

2.1. Reconeix la jerarquia causal (més o menys importància d’unes causes segons
les diferents narratives).

3. Diferenciar les escales geogràfiques en aquesta guerra: europea i mundial.

3.1. Interpreta per què va acabar abans la guerra “europea” que la “mundial”.

3.2. Situa les fases del conflicte en un mapa.

4. Entendre el context en el qual es va desenvolupar l’Holocaust durant la guerra
europea i les conseqüències que va tenir.

4.1. Reconeix la significació de l’Holocaust en la història mundial.



5. Organitzar els fets més importants de la descolonització de postguerra al segle
XX.

5.1. Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització.

6. Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en un món
desigual.

6.1. Distingeix contextos diferents del mateix procés; per exemple, l’Àfrica
subsahariana (1950-60) i l’Índia(1947).

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT
ECONÒMIC DEL BLOC SOVIÈTIC

1. Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del seu
aïllament intern, així com els avenços econòmics de l’estat del benestar a Europa.

1.1. Explica alguns dels conflictes de l’època de la Guerra Freda emprant fonts
històriques i historiogràfiques.

1.2. Explica els avenços de l’estat del benestar a Europa.

1.3. Reconeix els canvis socials derivats de la incorporació de la dona a la feina
com a assalariada.

2. Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al 1945 i les
relacions entre els dos blocs: EUA i URSS.

2.1. Descriu les conseqüències de la guerra del Vietnam.

3. Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la
Guerra Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 al 1975.

3.1. Coneix la situació de la postguerra i la repressió a Espanya i les diferents fases
de la dictadura de Franco.

3.2. Discuteix com s’entén a Espanya i a Europa el concepte de memòria històrica.

4. Comprendre el concepte de crisi econòmica i la repercussió mundial que té en un
cas concret.

4.1. Compara la crisi energètica del 1973 amb la financera del 2008.



BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

1. Interpretar processos de canvis econòmics, socials i polítics mundials a mitjà
termini.

1.1. Interpreta el renaixement i el declivi de les nacions al nou mapa polític europeu
d’aquesta època.

1.2. Comprèn els pros i els contres de l’estat del benestar.

2. Conèixer les causes i les conseqüències immediates de l’ensorrament de l’URSS i
altres règims soviètics.

2.1. Analitza diversos aspectes (polítics, econòmics, culturals) dels canvis produïts
després de l’ensorrament de l’URSS.

3. Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social a Espanya
després del 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest procés.

3.1. Compara interpretacions diverses sobre la Transició espanyola dels anys
setanta i de l’actualitat.

3.2. Enumera i descriu algunes de les principals fites que varen donar lloc al canvi
en la societat espanyola de la Transició: coronació de Joan Carles I, Llei per a la
reforma política de 1976, Llei d’amnistia de 1977, obertura de Corts Constituents,
aprovació de la Constitució del 1978, primeres eleccions generals, creació de
l’Estat de les autonomies, etc.

3.3. Analitza el problema del terrorisme a Espanya durant aquesta etapa (ETA,
GRAPO, Terra Lliure, etc.): gènesi i història de les organitzacions terroristes,
aparició dels primers moviments associatius en defensa de les víctimes, etc.

4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea.

4.1. Discuteix sobre la construcció i el futur de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL
FINAL DEL SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI

1. Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.

1.1. Cerca notícies a la premsa d’algun sector amb relacions globalitzades i elabora
arguments a favor i en contra.



2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica.

2.1. Analitza algunes idees de progrés i de retrocés en la implantació de les
tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits geogràfics.

3. Reconèixer l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests canvis, preveure
possibles escenaris més o menys desitjables relacionats amb qüestions
mediambientals transnacionals i discutir les noves realitats de l’espai globalitzat.

3.1. Crea continguts que inclouen recursos com textos, mapes i gràfics per presentar
algun aspecte conflictiu de les condicions socials del procés de globalització.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A
TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

1. Reconèixer que el passat “no és mort i enterrat”, sinó que determina el present i
els diversos possibles futurs i espais o hi influeix.

1.1. Planteja possibles beneficis i desavantatges per a les societats humanes i per al
medi natural d’algunes conseqüències de l’escalfament global, com el desgel del
Bàltic.

1.2. Valora com una Europa en guerra durant el segle XX pot arribar a una unió
econòmica i política al segle XXI.

1.3. Compara, en un aspecte o en diversos, les revolucions industrials del segle XIX
amb la revolució tecnològica de final del segle XX i principi del XXI.

ESCENARI C

BLOC 1. EL SEGLE XVIII A EUROPA FINS AL 1789

1. Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim.

1.1. Distingeix conceptes històrics com Antic Règim i Il·lustració.

2. Conèixer els avenços de la revolució científica des dels segles XVII i XVIII.

2.1. Valora els avenços científics i l’aplicació d’aquests avenços a la vida diària i
contextualitza el paper dels científics a la seva època.



2.2. Comprèn les implicacions de l’empirisme i el mètode científic en diverses àrees.

3. Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i social a Europa i
a Amèrica.

3.1. Descriu les característiques de la cultura de la Il·lustració i quines
implicacions té en algunes monarquies.

3.2. Diferencia l’absolutisme del parlamentarisme a través de l’anàlisi de diferents
textos.

BLOC 2. L’ERA DE LES REVOLUCIONS LIBERALS

1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units, França,
Espanya i Iberoamèrica.

1.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna de les
revolucions burgeses del segle XVIII, amb explicacions de les causes que les
provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

2. Comprendre l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris del segle
XVIII.

2.1. Discuteix les implicacions de la violència amb diversos tipus de fonts.

3. Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a Amèrica.

3.1. Redacta una narració sintètica amb els principals fets d’alguna de les
revolucions burgeses de la primera meitat del segle XIX, amb explicacions de les
causes que les provoquen i valorant-ne els pros i els contres.

4. Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera
meitat del segle XIX.

4.1. Valora les raons dels revolucionaris per actuar com ho varen fer.

4.2. Analitza fonts de diverses èpoques i reconeix el valor que tenen no tan sols com
a informació, sinó també com a evidència per als historiadors.

BLOC 3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i l’encadenament causal



d’aquests fets.

1.1. Analitza i compara la industrialització, en diferents escales temporals i
geogràfiques, de diversos països d’Europa, Amèrica i Àsia.

2. Entendre el concepte de progrés i els sacrificis i els avenços que comporta.

2.1. Analitza els pros i els contres de la primera revolució industrial a Anglaterra.

2.2. Explica la situació laboral femenina i infantil a les ciutats industrials.

3. Analitzar els avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en els canvis.

3.1. Compara el procés d’industrialització a Anglaterra amb el dels països nòrdics.

4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya i a les Illes Balears arran de
la industrialització parcial del país.

4.1. Especifica algunes repercussions polítiques dels canvis econòmics a Espanya.

BLOC 4. L’IMPERIALISME DEL SEGLE XIX I LA PRIMERA GUERRA
MUNDIAL

1. Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític
al món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX.

1.1. Explica raonadament que el concepte d’imperialisme reflecteix una realitat que
influirà en la geopolítica mundial i en les relacions econòmiques transnacionals.

1.2. Discuteix sobre l’eurocentrisme i la globalització.

2. Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de
l’imperialisme.

2.1. Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme,
l’imperialisme i la Gran Guerra de 1914.

3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la
Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats.

3.1. Diferencia els esdeveniments dels processos en una explicació històrica de la
Primera Guerra Mundial.

3.2. Analitza el nou mapa polític d’Europa.

3.3. Descriu la derrota d’Alemanya des de la seva pròpia perspectiva i des de la



perspectiva dels aliats.

4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució
Russa.

4.1. Contrasta algunes interpretacions de l’abast de la Revolució Russa actuals i de
l’època en què va tenir lloc.

5. Conèixer els principals avenços científics i tecnològics del segle XIX,
conseqüència de les revolucions industrials.

5.1. Elabora un eix cronològic, diacrònic i sincrònic, amb els principals avenços
científics i tecnològics del segle XIX.

6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme en diferents àrees i
reconèixer l’originalitat de moviments artístics com l’impressionisme,
l’expressionisme i altres ismes a Europa.

6.1. Comenta analíticament quadres, escultures i exemples arquitectònics de l’art
del segle XIX.

6.2. Compara moviments artístics europeus i asiàtics.

BLOC 5. L’ÈPOCA D’ENTREGUERRES (1919-1945)

1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos més importants
del període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a Europa.

1.1. Analitza interpretacions diverses de fonts històriques i historiogràfiques de
procedència diferent.

1.2. Relaciona algunes qüestions concretes del passat amb el present i les
possibilitats del futur, com l’abast de les crisis financeres del 1929 i del 2008.

1.3. Discuteix les causes de la lluita pel sufragi de la dona.

2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en les explicacions
històriques sobre aquesta època i com es connecten amb el present.

2.1. Explica les principals reformes durant la II República espanyola i les reaccions
a aquestes reformes.

2.2. Explica les causes de la Guerra Civil espanyola en el context europeu i
internacional.



3. Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa.

3.1. Explica diversos factors que varen fer possible l’apogeu del feixisme a Europa.

BLOC 6. LES CAUSES I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEGONA
GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

1. Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial.

1.1. Elabora una narració explicativa de les causes i les conseqüències de la
Segona Guerra Mundial en diferents nivells temporals i geogràfics.

2. Entendre el concepte de guerra total.

2.1. Reconeix la jerarquia causal (més o menys importància d’unes causes segons
les diferents narratives).

3. Diferenciar les escales geogràfiques en aquesta guerra: europea i mundial.

3.1. Interpreta per què va acabar abans la guerra “europea” que la “mundial”.

3.2. Situa les fases del conflicte en un mapa.

4. Entendre el context en el qual es va desenvolupar l’Holocaust durant la guerra
europea i les conseqüències que va tenir.

4.1. Reconeix la significació de l’Holocaust en la història mundial.

5. Organitzar els fets més importants de la descolonització de postguerra al segle
XX.

5.1. Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització.

6. Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en un món
desigual.

6.1. Distingeix contextos diferents del mateix procés; per exemple, l’Àfrica
subsahariana (1950-60) i l’Índia(1947).

BLOC 7. L’ESTABILITZACIÓ DEL CAPITALISME I L’AÏLLAMENT
ECONÒMIC DEL BLOC SOVIÈTIC

1. Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del seu



aïllament intern, així com els avenços econòmics de l’estat del benestar a Europa.

1.1. Explica alguns dels conflictes de l’època de la Guerra Freda emprant fonts
històriques i historiogràfiques.

1.2. Explica els avenços de l’estat del benestar a Europa.

1.3. Reconeix els canvis socials derivats de la incorporació de la dona a la feina
com a assalariada.

2. Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al 1945 i les
relacions entre els dos blocs: EUA i URSS.

2.1. Descriu les conseqüències de la guerra del Vietnam.

3. Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la
Guerra Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 al 1975.

3.1. Coneix la situació de la postguerra i la repressió a Espanya i les diferents fases
de la dictadura de Franco.

3.2. Discuteix com s’entén a Espanya i a Europa el concepte de memòria històrica.

4. Comprendre el concepte de crisi econòmica i la repercussió mundial que té en un
cas concret.

4.1. Compara la crisi energètica del 1973 amb la financera del 2008.

BLOC 8. EL MÓN RECENT ENTRE ELS SEGLES XX I XXI

1. Interpretar processos de canvis econòmics, socials i polítics mundials a mitjà
termini.

1.1. Interpreta el renaixement i el declivi de les nacions al nou mapa polític europeu
d’aquesta època.

1.2. Comprèn els pros i els contres de l’estat del benestar.

2. Conèixer les causes i les conseqüències immediates de l’ensorrament de l’URSS i
altres règims soviètics.

2.1. Analitza diversos aspectes (polítics, econòmics, culturals) dels canvis produïts
després de l’ensorrament de l’URSS.

3. Conèixer els principals fets que varen conduir al canvi polític i social a Espanya



després del 1975 i valorar diferents interpretacions d’aquest procés.

3.1. Compara interpretacions diverses sobre la Transició espanyola dels anys
setanta i de l’actualitat.

3.2. Enumera i descriu algunes de les principals fites que varen donar lloc al canvi
en la societat espanyola de la Transició: coronació de Joan Carles I, Llei per a la
reforma política de 1976, Llei d’amnistia de 1977, obertura de Corts Constituents,
aprovació de la Constitució del 1978, primeres eleccions generals, creació de
l’Estat de les autonomies, etc.

3.3. Analitza el problema del terrorisme a Espanya durant aquesta etapa (ETA,
GRAPO, Terra Lliure, etc.): gènesi i història de les organitzacions terroristes,
aparició dels primers moviments associatius en defensa de les víctimes, etc.

4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea.

4.1. Discuteix sobre la construcció i el futur de la Unió Europea.

BLOC 9. LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I LA GLOBALITZACIÓ AL
FINAL DEL SEGLE XX I PRINCIPI DEL XXI

1. Definir el concepte de globalització i identificar-ne alguns factors.

1.1. Cerca notícies a la premsa d’algun sector amb relacions globalitzades i elabora
arguments a favor i en contra.

2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica.

2.1. Analitza algunes idees de progrés i de retrocés en la implantació de les
tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits geogràfics.

3. Reconèixer l’impacte local, regional, nacional i global d’aquests canvis, preveure
possibles escenaris més o menys desitjables relacionats amb qüestions
mediambientals transnacionals i discutir les noves realitats de l’espai globalitzat.

3.1. Crea continguts que inclouen recursos com textos, mapes i gràfics per presentar
algun aspecte conflictiu de les condicions socials del procés de globalització.

BLOC 10. LA RELACIÓ ENTRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR A
TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I LA GEOGRAFIA

1. Reconèixer que el passat “no és mort i enterrat”, sinó que determina el present i



els diversos possibles futurs i espais o hi influeix.

1.1. Planteja possibles beneficis i desavantatges per a les societats humanes i per al
medi natural d’algunes conseqüències de l’escalfament global, com el desgel del
Bàltic.

1.2. Valora com una Europa en guerra durant el segle XX pot arribar a una unió
econòmica i política al segle XXI.

1.3. Compara, en un aspecte o en diversos, les revolucions industrials del segle XIX
amb la revolució tecnològica de final del segle XX i principi del XXI.


