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Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Geografia i Història

Curs 4t ESO

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre 
les causes i conseqüències, el significat i les transformacions de la història 
contemporània.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre 
processos històrics contemporanis.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Procés estructurat de presa de decisions. Estimació d’oportunitats i riscos. 
Avaluació de processos i resultats. Valoració de l’error com a oportunitat. 
Ús de diversos procediments per a obtindre i registrar informació sobre fets
històrics contemporanis a partir de fonts variades presentats en diferents 
llenguatges (verbal, audiovisual, cartogràfic, estadístic) pertanyents a 
diversos gèneres i obtinguts per diversos mitjans com ara ús de biblioteques,
visites a museus o Internet. 
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i 
caire de les fonts.
Classificació i ús crític de fonts d’informació. Procediments de citació de 
fonts.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics 
contemporanis.
Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i 
representació de la informació: esquemes, mapes conceptuals, mapes 
històrics, línies de temps o gràfiques estadístiques.
Ús  de  procediments  d’anàlisi  de  diversos  documents  per  a  establir
comparacions, identificar els canvis i continuïtats, les relacions de causalitat

BL1.1. Planificar la realització d’una indagació sobre les causes i les 
conseqüències de fets i processos històrics contemporanis, definir 
problemes a partir de preguntes i hipòtesis i proposar un pla ordenat i 
flexible d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de 
fonts diverses, l’organització del temps necessari i del treball individual i 
grupal amb l’ajuda del docent.

BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns 
objectius previs, a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i
discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos
mitjans (biblioteques, Internet, museus) i aplicar estratègies, d’acord amb el 
seu nivell, de busca, registre, selecció i organització de la informació.

BL1.3. Interpretar les dades, evidències i informació per mitjà de la seua 
representació en forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, 
informes o síntesi de conclusions i reconéixer la importància de la 
perspectiva històrica per a donar sentit als fets històrics fonamentals.
 
BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els 
seus resultats per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres, complir 
els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical 
corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada 
els seus coneixements, interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no 
discriminatori i utilitzar la terminologia conceptual adequada.

BL1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per a buscar, seleccionar i 
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entre  diversos  fets  històrics  i  per  a  explicar  les  interconnexions  que
subjauen en el procés de globalització.
Ús de ferramentes TIC per a organitzar (marcadors socials, fulls de càlcul),
interpretar  la  informació  i  crear  continguts  en  diferents  formats:  textos,
línies  de  temps,  gràfiques,  blog,  wiki,  web,  presentació  de  diapositives,
murals, pòsters, vídeo, debats, exposicions orals, etc.
Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu.
Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa: parafrasejar, resumir.
Diàleg igualitari.
Coneixement  d’estructures  i  tècniques  d’aprenentatges  cooperatiu.
Imaginació i creativitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu.
Proactivitat. 
Autoregulació  d’emocions,  control  de  l’ansietat  i  incertesa  i  capacitat
d’automotivació.  Resiliència,  superar  obstacles  i  fracassos.  Perseverança,
flexibilitat.
Procés estructurat de presa de decisions.
Estratègies  de  pensament:  pensament  alternatiu,  causal  i  conseqüencial,
mitjans-fi, de perspectiva i alternatiu.
Sentit crític i de la responsabilitat.

emmagatzemar diversos documents, considerats com a fonts, de forma 
contrastada en mitjans digitals i col·laborar i comunicar-se per a elaborar 
continguts i interpretar-los i compartir esta informació en entorns virtuals 
d’aprenentatge i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre entorns acadèmics i 
professionals vinculats amb els coneixements corresponents al Batxillerat i 
analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu 
desenrotllament i comparar-les amb les pròpies aptituds i interessos per a 
generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i 
assumir diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient se les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat en la busca de solucions alternatives.
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Bloc 2: El segle XVIII i la crisi de l’Antic Règim. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Els canvis polítics en l’Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme. El cas 
anglés.
La crisi de l’Antic Règim a França i a Espanya. 
Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l’acció política i el canvi 
cultural.
Els avanços científics i la seua repercussió social.

BL2.1. Descriure les característiques de les societats de l’Antic Règim en les 
seues dimensions econòmica, social, política i cultural i inferir les 
contradiccions que provoquen la seua crisi i el desenrotllament del 
parlamentarisme.

BL2.2. Registrar els principals avanços que propicia la revolució científica 
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Els canvis en el procés creatiu. Els moviments artístics a Europa als segles 
XVII i XVIII.

des dels segles XVII i XVIII per mitjà d’una línia de temps i posar exemples
de com van afectar la vida de les persones a partir de descripcions o relats 
de la vida quotidiana.

BL2.3. Exposar algunes de les idees de la Il·lustració a partir de textos dels 
mateixos il·lustrats i interpretar el seu abast com a nou moviment cultural i 
social a Europa i a Amèrica i les seues propostes de reforma política que 
qüestionaven l’absolutisme.
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Bloc 3: L’era de les revolucions. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Noció d’interpretació històrica i explicació causal.
Noció de crisi. La crisi de l’Antic Règim i les revolucions liberals i burgeses 
en el segle XVIII: canvis polítics i socials.
Causes i conseqüències de la Revolució Francesa. Etapes de la revolució. 
Interpretacions sobre el seu significat històric. 
Les revolucions liberals i la Restauració en el segle XIX a Europa i Amèrica:
processos unificadors i independentistes. Els nacionalismes.
La revolució industrial. 
Els factors de la revolució industrial. La difusió des de Gran Bretanya a la 
resta d’Europa. La industrialització a Espanya. 
Noció de revolució. La idea de “progrés” i la revolució tecnicocientífica.
Controvèrsia sobre les conseqüències de la Revolució Industrial: canvis 
socials i econòmics, desigualtats i conflictes socials. 
Els avanços científics i tecnològics, la seua influència en la vida quotidiana i 
en el creixement econòmic.

BL3.1. Identificar els principals canvis i continuïtats que van marcar les 
revolucions liberals a Europa (especialment a França i a Espanya) i a 
Amèrica referits als aspectes polítics, socials i econòmics i ressaltar les 
transformacions més significatives.

BL3.2. Discutir l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris que es 
van desenrotllar a finals del segle XVIII i la primera mitat del segle XIX a 
partir dels testimonis dels seus coetanis i argumentar el seu valor com a 
evidència històrica.

BL3.3. Explicar el procés de revolució industrial, atenent diversos factors, i 
les seues conseqüències econòmiques, socials i polítiques i constatar el seu 
caràcter desigual en diversos països europeus i especialment a Espanya i el 
fet diferencial del cas anglés per ser un país pioner. 

BL3.4 Comparar els resultats positius i negatius a curt i llarg termini de les 
revolucions industrials i els avanços científics i tecnològics paral·lels quant a
les condicions de vida i de treball de les persones i debatre sobre en quin 
grau estes revolucions van suposar un progrés per a la humanitat aportant 
evidències a favor i en contra. 
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Bloc 4: El desenrotllament del capitalisme, l’imperialisme i la I Guerra Mundial. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’imperialisme en el segle XIX: causes de l’expansió colonial i conflictes 
internacionals. Conseqüències de l’imperialisme en les metròpolis i en les 
colònies.
Noció d’explicació causal: causes llunyanes i immediates de “la Gran 
Guerra” (1914.1919). Desenrotllament de la guerra i les seues 
conseqüències: els tractats de pau, canvis socials. La seua influència en 
l’àmbit dels costums, la creació artística i les mentalitats.
La Revolució Russa. Orígens. La influència del comunisme en la postguerra.

BL4.1. Explicar les causes de la I Guerra Mundial i el seu desenrotllament 
fent referència a les tensions imperialistes i nacionalistes sorgides en l’últim 
quart del segle XIX i principis del XX i distingir les causes immediates de 
les que tenen un origen en un termini de temps major amb l’ajuda d’una 
línia del temps.

BL4.2. Analitzar algunes de les transformacions polítiques de la guerra i 
dels tractats de pau com ara la Revolució Russa, els canvis en el mapa polític
d’Europa i les relacions de poder a escala mundial i deduir com això va 
afectar els sentiments i mentalitats de les societats dels països contendents 
quant als desitjos de revenja, de millorar la situació de les dones o de la 
participació ciutadana.

BL4.3. Reconéixer obres d’art representatives de diferents moviments 
artístics del segle XIX i principis del segle XX i interpretar-les considerant 
el context històric en què els artistes van produir estes obres i la seua 
original contribució al desenrotllament cultural.
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Bloc 5: Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Noció de crisi: la crisi dels estats liberals a Europa i la societat de masses.
El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens i desenrotllament.
La crisi de 1929 i la Gran Depressió.
La II República a Espanya: els problemes polítics, socials i econòmics i 
l’obra reformadora. Els conflictes interns i la reacció als canvis.
Els orígens de la Guerra Civil Espanyola, les seues conseqüències i el 
context internacional. 
Noció de causalitat múltiple: context internacional i causes de la II Guerra 
Mundial. 

BL5.1. Explicar la crisi dels estats liberals i l’auge dels feixismes a Europa 
fent referència a les conseqüències de la I Guerra Mundial, la Revolució 
Russa i la crisi de 1929 relacionant diverses causes i conseqüències i establir 
connexions amb fets posteriors com les crisis econòmiques i la persistència 
de moviments extremistes en l’actualitat utilitzant diverses fonts 
d’informació especialment els mitjans de comunicació.

BL5.2. Analitzar l’evolució de la II República, els desafiaments socials, 
econòmics i polítics que va tractar d’afrontar per mitjà de reformes i 
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Fases de la guerra: te guerra europea a guerra mundial. Les repercussions en
la població civil i la rereguarda.
L’Holocaust. Les evidències històriques i la diversitat d’interpretacions 
historiogràfiques. 

relacionar tot això i el context internacional amb la guerra civil.

BL5.3. Analitzar l’evolució de la II Guerra Mundial per a convertir-se en 
una guerra total a partir d’una narració dels fets amb el suport d’una línia de
temps i mapes de diferent escala i establir algunes conseqüències 
demogràfiques, socials i polítiques de la guerra basant-les en gràfiques, 
mapes i descripcions de la vida quotidiana. 

BL5.4. Debatre sobre com va ser possible l’Holocaust a partir de les 
decisions i accions d’individus tenint en compte la seua mentalitat, els seus 
sentiments i els interessos polítics en el context del règim nazi i la II Guerra
Mundial i justificar el seu lloc en la memòria històrica de la humanitat a 
partir de testimonis i víctimes i d’imatges.
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Bloc 6: El món després de 1945. Curs 4t ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC

La diversitat dels processos de descolonització a Àsia i Àfrica. El 
neocolonialisme com nova forma de dependència i nous desequilibris 
territorials i desigualtats socials. 
La nova geopolítica mundial després de la II Guerra Mundial: la guerra 
freda, les seues fases, l’àmbit geogràfic i seus protagonistes.
Els plans de reconstrucció postbèl·lica. La creació de l’estat de benestar a 
Europa. La creació del Mercat Comú i el procés cap a la creació de la Unió 
Europea.
Evolució de les societats dels Estats Units i de la URSS i els seus aliats.

BL6.1. Descriure els canvis resultat dels processos de descolonització 
després de la II Guerra Mundial per mitjà de la comparació de mapes 
històrics i reconéixer els seus límits tenint en compte la permanència de 
llaços de dependència entre les antigues metròpolis i els nous estats i la seua
contribució a l’existència de desequilibris territorials i desigualtats socials 
actuals.

BL6.2. Explicar les causes de la guerra freda i destacar la importància de les 
decisions humanes i l’enfrontament ideològics i establir les repercussions 
d’este enfrontament relatives als avanços econòmics, socials, com ara el 
desenrotllament de l’estat del benestar a Europa Occidental, i polítics i 
l’existència de diversos conflictes d’àmbit global. 

BL6.3. Interpretar la construcció de la Unió Europa com un procés gradual
reflectint en una línia de temps les fites que han marcat el ritme del procés i 
destacar el fet d’haver creat un marc comú de convivència entre països que 
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s’havien enfrontat en guerres.

Bloc 7: Espanya: de la dictadura franquista a la democràcia. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

La dictadura de Franco a Espanya: característiques, mecanismes de control 
del poder, suports socials i oposició.
La crisi del franquisme: l’oposició política i els moviments socials.
La crisi del petroli (1973) i la seua repercussió a Espanya.
La transició política a Espanya: de la dictadura a la democràcia (1975.1982). 
L’acció social i el canvi polític: el pacte constitucional i la institucionalització
de la democràcia.
Els desafiaments del procés de consolidació democràtica: desmantellament 
del règim de la dictadura, colpisme, terrorisme, crisi econòmica i tensions 
nacionalistes i socials. 
La integració a Europa i a altres institucions internacionals i la nova situació
geopolítica d’Espanya. 
Interpretacions historiogràfiques de la transició espanyola. El règim 
democràtic en la perspectiva de la història contemporània. El valor de la 
memòria històrica.

BL7.1. Explicar les causes que van conduir a l’establiment d’una dictadura a 
Espanya, després de la Guerra Civil, i que es mantinguera fins a la mort del 
dictador i analitzar els factors interns i externs que van marcar la seua 
evolució assenyalant els canvis i les continuïtats més rellevants. 

BL7.2. Examinar els factors i els protagonistes individuals i socials que van 
impulsar el procés de transició democràtica i reconéixer els fets més 
destacats i els obstacles que van dificultar este procés a partir de la 
comparació de diverses interpretacions historiogràfiques.

BL7.3. Comparar els processos de democratització que va representar la II 
República i el recent procés de transició tenint en compte els seus diferents 
contextos i debatre el paper exercit per la memòria històrica com referent 
de les decisions dels agents socials que van impulsar este procés.
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Bloc 8: Els desafiaments del segle XXI: canvis geopolítics, globalització i crisi ambiental. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’afonament dels règims soviètics i les seues conseqüències.
Les regions emergents al voltant del Pacífic.
Tensions geopolítiques: Orient Mitjà, repúbliques postsoviètiques, Àfrica 
subsahariana. 
Factors de la globalització econòmica, les relacions interregionals al món i 
els avanços tecnològics. Les crisis en el capitalisme: conseqüències 
econòmiques i socials 
Canvi climàtic i crisi ambiental: el factor humà i el model de 
desenrotllament. Conseqüències econòmiques i polítiques del canvi climàtic.

BL8.1. Reconéixer el nou orde mundial sorgit després de l’afonament de la 
URSS i altres països soviètics i destacar el paper dels Estats Units i Europa i
el sorgiment potències emergents a Àsia i Amèrica i inferir les possibles 
conseqüències geopolítiques de la nova situació a partir de la comparació de
dades socioeconòmiques.

BL8.2. Posar en perspectiva el procés de globalització i destacar els factors 
relatius a la difusió de les tecnologies de la comunicació, als moviments de 
mà d’obra, de béns (de consum i culturals) i de capitals i les seues 
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Les perspectives històriques i geogràfiques com a formes de pensament per 
a entendre els problemes de les societats actuals i prendre decisions 
informades.

conseqüències a diverses escales (local, regional, nacional i global) i 
reflexionar sobre la importància de disposar d’una perspectiva històrica per 
a entendre el present i projectar un futur possible.

BL8.3. Relacionar les manifestacions del canvi climàtic i de la crisi ambiental
amb la nostra manera de viure i reconéixer els interessos enfrontats davant 
de les propostes per a afrontar este problema i les possibles conseqüències 
en diversos àmbits a través de textos periodístics que informen sobre esta 
controvèrsia.
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