ASSIGNATURA: CIÈNCIES SOCIALS
Grups
A
B
C
D

María
María
María
María

CURS:

4r

NIVELL: ESO

Professor/ Professora
Concepción Guasch Álvarez
Concepción Guasch Álvarez
Concepción Guasch Álvarez
Concepción Guasch Álvarez

1a avaluació (del 14/09/20 fins al 20212/20); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
Tema 0.- Acollida/retorn de l’alumnat a
l’activitat educativa presencial:
- Informació de les mesures de
seguretat i higiene i de prevenció
de contagis.
Permetre l’expressió emocional de
l’alumnat, la seva situació personal,
expectatives etc
T.1.- L’organització política de l’estat
espanyol
T.2 – La crisi de l’Antic Règim
T.3- Liberalisme i nacionalisme
T.4- La industrialització de les societats
europees.

Criteris d’avaluació.

- Conèixer l’organització territorial d’Espanya
- Distingeix en un mapa polític la distribució
territorial d’Espanya: comunitats autònomes,
capitals, províncies, illes
Distingir els trets característics de les societats de
l’Antic Règim.
Comprendre el significat de les revolucions liberals i
nacionals, així com la repercussió d’aquests
moviments en el món actual.
Comprendre el procés industrial produït a Europa i
Amèrica del Nord, així com les seves conseqüències
socials i econòmiques

2a avaluació (del 08/01/21 fins al 31/03/21); 12 setmanes. Lliurament de notes: 31 de març
Continguts essencials
T.5- L’època de l’imperialisme. Primera
Guerra Mundial. Revolució
russa(1870-1918).
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Criteris d’avaluació.
Conéixer les causes i conseqüències de l’expansió
imperialista de les grans potències en el seu moment
i relacionar-les amb la situació socioeconòmica dels
actuals estats africans i asiàtics.
Causes, desenvolupament i conseqüències de la
Primera Guerra Mundial i la revolució russa.

3a avaluació

ESO i 1r. Batxillerat: del 12/04/21 fins al 22/06/21; 10 setmanes.
2n.Batxillerat: del 12/04/21 fins al 28/05/21; 7 setmanes.
Continguts essencials
T.6-El període d’entreguerres(1919-1939)

T.7-La Segona Guerra Mundial
(1939-1945)
T.8-El franquisme (1939-1975)
La Democràcia i autonomia(1975)
T.9- La Unió Europea
T.10- El món actual

Criteris d’avaluació
Relacionar les conseqüències de la I Guerra Mundial
amb els canvis polítics i econòmics a Europa i EUA
Comprendre les causes i les conseqüències de la
Guerra Civil espanyola
.Conéixer les causes d’aquest conflicte i valorar les
seves conseqüències.
Comprendre les característiques del règim franquista
Distingir el procès democràtic i valorar-ne les
conseqüències en l’Espanya actual.
Conéixer el procès de creació d’aquest organisme
així com les implicacions que suposa per als
diferents estats i els seus ciutadans.
Comprendre i valorar els principals problemes
polítics, econòmics i socials del món actual.

Instruments d’avaluació
● Proves escrites (indicar el nombre):Mínim 2 per
avaluació.
●
●
●
●
●

Treballs proposats per fer a casa
Activitats d’aula individuals
Intervencions a classe
Informes d’activitats complementàries
Actitud envers l’assignatura

Criteri de qualificació
(% de la nota)
80% de la nota
( mínim 2 proves per
avaluació)
10 % de la nota
10% actitud.
La nota d’actitud tendrá un
0’50 destinat a la participació
correcta a classe.

Observacions:
La no assistència a una prova s’ha de justificar. La professora i/o el departament valorarà
aquesta justificació.

ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar mensualment
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seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

X
X
X

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA
si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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Posau una creu
X

X

