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PROVES DE COMPLECIÓ
Ciències socials
Continguts mínims i criteris d’avaluació
Objectius Didàctics:
El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim
• Conèixer les característiques polítiques, socials i econòmiques de l’Europa del segle XVIII.
• Identificar els principals pensadors de la Il·lustració i les seves propostes.
• Entendre la formació i el desenvolupament de la il·lustració i el Despotisme Il·lustrat.
• Saber com es va produir la independència de les colònies americanes.
• Conèixer els fets que van desencadenar la Guerra de Successió al tron espanyol.
• Comprendre el procés de centralització del poder polític de la monarquia absoluta de Felip
V i analitzar les conseqüències dels Decrets de Nova Planta.
Revolucions liberals i moviments nacionalistes
• Conèixer els principis bàsics del liberalisme i el nacionalisme.
• Conèixer les causes i els esdeveniments principals de la Revolució Francesa.
• Saber que fou l’Europa de la Restauració, així com les diferents mesures dutes a terme per
restaurar l’Antic Règim.
• Conèixer les característiques de les revolucions liberals i nacionals de 1820, 1830 i 1848.
• Entendre els processos d’unificació d’Itàlia i Alemanya.
La industrialització de les societats europees
• Conèixer la revolució demogràfica i agrària, les transformacions en els sistemes de cultiu i
l’estructura de la propietat.
• Identificar els avenços tècnics de la Revolució industrial i els sectors industrials pioners.
• Entendre la revolució dels transports.
• Conèixer els principis del capitalisme industrial.
• Identificar les noves fonts d’energia i els sectors industrials de la Segona Revolució
industrial.
• Conèixer les nocions bàsiques del pensament marxista, socialista i anarquista.
• Descriure el procés d’industrialització d’Espanya i l’evolució de la indústria tèxtil catalana.
L’època de l’imperialisme
• Conèixer les causes i les conseqüències dels fenòmens colonials del segle XIX.
• Conèixer les fases d’exploració i conquesta i les formes d’organització colonial.
• Conèixer els grans imperis colonials i saber-los identificar en un mapa.
La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa
• Identificar les causes de la Primera Guerra Mundial.
• Conèixer les fases de la guerra i les conseqüències econòmiques, socials, polítiques i
territorial de la Gran Guerra.
• Conèixer la caiguda de l’imperi tsarista a Rússia i el procés revolucionari que va tenir lloc
(febrer a octubre de 1917)
• Comprendre el procés de formació de l’URSS i l’ascens de Stalin al poder, així com el
model polític i econòmic que va impulsar l’estalinisme.
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Crisi de les democràcies i la Segona Guerra Mundial
• Conèixer les causes que van portar al crac borsari de 1929 i el desencadenament de la
Gran Depressió, així com les polítiques que es van impulsar contra la crisi.
• Entendre els factors que expliquen l’ascens al poder dels règims totalitaris a Alemanya i
Itàlia.
• Conèixer les característiques principals del règim feixista italià i de la dictadura nazi.
• Conèixer les causes i els contendents de la Segona Guerra Mundial.
• Identificar les fases de la Segona Guerra Mundial i les ofensives més importants.
• Conèixer les conseqüències polítiques i territorials de la Segona Guerra Mundial.
Un món bipolar: Guerra Freda i Descolonització
• Conèixer el que va ser la formació dels blocs polítics antagònics i la Guerra Freda.
• Identificar els principals conflictes de la Guerra Freda: Corea, Vietnam, la crisi dels míssils.
• Conèixer les causes i les principals etapes del procés descolonitzador, això com el
sorgiment del Tercer Món.
• Conèixer l’evolució política dels Estats Units, líder del món capitalista.
• Conèixer l’evolució de La Unió Soviètica fins la crisi i enfonsament del comunisme.
• Tenir uns mínims coneixements sobre la construcció de la Unió Europea, Xina i la fundació
de l’Estat d’Israel.

Criteris d’Avaluació:
L’avaluació consistirà de tres parts:
1ª Una relació de conceptes que l’alumne haurà de contestar (3,5 punts)
2ª Un exercici de relacionar noms amb conceptes (1 punt)
3ª Tres exercicis de procediments: un gràfic, un mapa històric i un text (5,5 punts)
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