
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 

 

A. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

1. Analitzar les transformacions del segle XVIII, especialment les del reformisme borbònic a 

Espanya i Amèrica, amb referència explícita al final del foralisme valencià. 

2. Distingir els canvis polítics que condueixen a la crisi de l'Antic Règim i a les revolucions 

liberals, així com la seua repercussió a Espanya. 

3. Comprendre els trets fonamentals de les revolucions liberals burgeses i assenyalar, a través 

d'exemples representatius, els grans processos de transformació que va experimentar el món 

occidental en el segle XIX. 

4. Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l'evolució política i econòmica d'Espanya 

durant el segle XIX, amb especial referència a l'expansió econòmica valenciana de finals del 

segle XIX. 

5. Comprendre les transformacions socioeconòmiques de la Revolució industrial, així com els 

esdeveniments més rellevants que expliquen el protagonisme d'Europa durant l'època de 

l'imperialisme, les seues conseqüències i el seu declivi. 

6. Analitzar el procés de consolidació de l'Estat liberal i del sistema capitalista en el món, 

relacionant-lo amb l'expansió colonial i identificar les seues peculiaritats a Espanya. 

7. Assenyalar les connexions entre els principals esdeveniments mundials i conflictes de la 

primera meitat del segle XX. 

8. Identificar i caracteritzar les diferents etapes de l'evolució política i econòmica d'Espanya 

durant el segle XX, els avanços i reculades fins a aconseguir la modernització econòmica, la 

consolidació del sistema democràtic i la pertinença a la Unió Europea.  

9. Caracteritzar i situar cronològica i geogràficament les grans transformacions i conflictes 

mundials que han tingut lloc en la segona meitat del segle XX i aplicar aquest coneixement a la 

comprensió d'alguns dels problemes internacionals més destacats de l'actualitat. 

10. Conéixer les característiques essencials dels principals estils artístics des del segle XVIII al 

XX, amb particular atenció a Espanya. Conéixer les principals característiques de l'art barroc 

valencià, la il·lustració valenciana, el modernisme valencià i la pintura expressionista, així com 

les principals manifestacions culturals en la Comunitat Valenciana en el segle XX. 

11. Identificar les causes i conseqüències de fets i processos històrics significatius, establir 

connexions entre elles i reconéixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials. 

12. Valorar el patrimoni documental d'Espanya, amb especial referència a la Comunitat 

Valenciana. Localitzar els principals arxius, i destacar la seua projecció en la vida cultural 

espanyola i internacional. 

13. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, 

utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada. 

14. Interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i 

utilitzar-los com a font d'informació i mitjans d'anàlisis i síntesis. 

15. Comentar i analitzar textos d'especial rellevància històrica, així com obres artístiques 

significatives. 

 

 

 

 



B. CRITERIS DE LOGRO 

 

 
 CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE LOGRO  

 4t. GH.BL1.1. Planificar la 

realització d'una indagació sobre 

les causes i 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. 

 

4t. GH.BL1.1.1. Planifica la realització d'una indagació sobre les causes i 

conseqüències de fets i processos històrics contemporanis. 

 

4t. GH.BL1.1.2. Proposa un pla ordenat i flexible d'accions que facilite la 

selecció d'informació i recursos a partir de fonts diverses per a realitzar una 

indagació sobre fets i processos històrics contemporanis. 

4t. GH.BL1.1.3. Estima l'organització del temps necessari i del treball 

individual i grupal amb la supervisió del docent per a realitzar una indagació 

sobre fets i processos històrics contemporanis. 

4t. GH.BL1.1.4. Defineix problemes relatius a fets i processos històrics 

contemporanis a partir de preguntes i hipòtesi 

 4t.GH.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, concordes al seu 

nivell, de cerca, registre, selecció i 

organització de la informació. 

 

4t. GH.BL1.2.1. Selecciona la informació rellevant, d'acord amb uns 

objectius previs, a partir de la comprensió i interpretació, de manera crítica, 

de textos orals i escrits, continus i discontinus (especialment mapes històrics, 

gràfiques i infografies) i imatges usats com a fonts, a les quals accedeix a 

través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus). 

 

4t. GH.BL1.2.2. Aplica estratègies concordes amb el seu nivell, de cerca, 

registre, classificació, selecció i organització de la informació relacionada 

amb els continguts del nivell mitjançant la realització d'esquemes, mapes 

conceptuals, mapes històrics, línies de temps o gràfiques estadístiques. 

 4t.GH.BL1.3. Interpretar les 

dades, evidències i informació 

mitjançant la seua representació 

en forma de gràfiques, línies de 

temps, diagrames, taules, 

informes o síntesis de conclusions 

i reconéixer la importància de la 

perspectiva històrica per a donar 

sentit als fets històrics 

fonamentals. 

 

4t. GH.BL1.3.1. Interpreta les dades, evidències i informació sobre fets 

històrics contemporanis amb el suport de la seua representació en forma de 

gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de 

conclusions. 

 

4t. GH.BL1.3.2. Reconeix la importància de la perspectiva històrica per a 

donar sentit als fets històrics contemporanis a partir de l'anàlisi de fets 

històrics rellevants. 

 4t. GH.BL1.4. Comunicar de 

manera oral o per escrit el procés 

d'aprenentatge i els seus resultats 

mitjançant 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. 

 

4t. GH.BL1.4.1. Comunica de manera oral o per escrit el procés 

d'aprenentatge i els seus resultats mitjançant textos corresponents a diversos 

gèneres i cita correctament les fonts de manera autònoma. 

 

4t. GH.BL1.4.2. Compleix 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. 

4t. GH.BL1.4.3. Interactua en diversos àmbits amb un llenguatge no 

discriminatori de manera conscient i *CCL autònoma. 

4t. GH.BL1.4.4. Utilitza la terminologia conceptual adequada en els textos 

que expressen o apliquen el producte del seu aprenentatge i el procés seguit 

per a adquirir-lo de manera autònoma. 



 4t. GH.BL1.5. Usar diferents 

eines informàtiques per a buscar, 

seleccionar i 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 

compartint aquesta informació en 

entorns virtuals d'aprenentatge i 

adoptar un comportament que 

previnga males pràctiques 

 

4t. GH.BL1.5.1. Usa diferents eines informàtiques per a buscar, seleccionar 

(com a marcadors socials, fulls de càlcul), i emmagatzemar diversos 

documents, considerats com a fonts de manera crítica segons la seua qualitat, 

fiabilitat i el seu biaix. 

 

4t. GH.BL1.5.2. Col·labora a través d'entorns virtuals d'aprenentatge per a 

elaborar i interpretar continguts en diferents formats de manera autònoma. 

4t. GH.BL1.5.3. Comunica els continguts elaborats en diferents formats i 

mitjans (textos, línies de temps, gràfiques, blog, wiki, web, presentació de 

diapositives, murals, pòsters, vídeo, debats, exposicions orals, etc.) 

4t. GH.BL1.5.4. Adopta un comportament que previnga males pràctiques en 

l'ús d'eines informàtiques i en entorns virtuals de manera autònoma. 

 4t. GH.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 

desenvolupament i comparar-les 

amb les seues pròpies aptituds i 

interessos per a generar 

alternatives davant la presa de 

decisions vocacional. El mateix 

que abans: potser en ordre invers 

 

4t. GH.BL1.6.1. Analitza els coneixements, habilitats i competències 

necessàries (com disposar de diverses estratègies de pensament, sentit crític i 

de la responsabilitat) per a la seua continuació en estudis posteriors. 

 

4t. GH.BL1.6.2. Compara els coneixements, habilitats i competències 

necessàries per a la continuació en estudis posteriors amb les seues pròpies 

aptituds i interessos per a generar alternatives davant la presa de decisions 

vocacional amb la supervisió del docent. 

4t. GH.BL1.6.3. Cerca i selecciona informació sobre entorns acadèmics i 

professionals vinculats amb els coneixements corresponents al batxillerat i 

formació professional de manera autònoma 

 4t. GH.BL1.7. Participar en 

equips de treball per a aconseguir 

metes comunes assumint diversos 

rols amb eficàcia i responsabilitat, 

fer costat a companys i 

companyes demostrant empatia i 

reconeixent les seues aportacions i 

utilitzar el diàleg igualitari per a 

resoldre conflictes i discrepàncies 

 

4º GH.BL1.7.1. Col·labora en l'organització d'un equip de treball assignant 

rols i gestionant recursos amb eficàcia i responsabilitat quan participa en 

equips de treball per a aconseguir metes comunes. 

 

4t. GH.BL1.7.2. Fa costat a companys i companyes per iniciativa pròpia 

demostrant empatia, solidaritat, amabilitat i respecte, reconeixent la 

creativitat i imaginació de les seues aportacions. 

4t. GH.BL1.7.3. Resol conflictes i discrepàncies dins del grup mitjançant el 

diàleg igualitari fent ús de diverses tècniques d'escolta activa de manera 

autònoma. 

 4t. GH.BL1.8. Realitzar de 

manera eficaç tasques o projectes, 

tindre iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient es 

les seues fortaleses i febleses, 

mostrar curiositat i interés durant 

el seu desenvolupament i actuar 

amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives. 

 

4t. GH.BL1.8.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes concordes al 

seu nivell, tenint iniciativa per a emprendre i proposar accions de forma 

estructurada i autònoma. 

 

4t. GH.BL1.8.2. Mostra curiositat, proactividad i interés durant el 

desenvolupament de tasques o projectes concordes al seu nivell i és capaç de 

automotivar-se i de perseverar mostrant el seu resilencia. 

4t. GH.BL1.8.3. Actua amb flexibilitat buscant solucions alternatives i amb 

sentit crític i de responsabilitat de manera autònoma. 

4t. GH.BL1.8.4. Regula les seues emocions, controlant l'ansietat i incertesa 

de manera autònoma. 

 4t. GH.BL2.1. Descriure les 

característiques de les societats de 

l'Antic règim en les seues 

4t. GH.BL2.1.2 Descriu les característiques de les societats de l'Antic règim 

en les seues dimensions econòmica, social, política i cultural a partir de 

diverses fonts. 

 



dimensions econòmica, social, 

política i cultural i inferir les 

contradiccions que provoquen la 

seua crisi i el desenvolupament 

del parlamentarisme. 

 

4t. GH.BL2.1. Infereix les contradiccions que provoquen la crisi de l'Antic 

règim i el desenvolupament de sistemes parlamentaris a partir de diverses 

fonts primàries 

 4t. GH.BL2.2. Registrar els 

principals avanços que propicia la 

revolució científica des del segle 

XVII i XVIII mitjançant 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. 

 

4t. GH.BL2.2.1. Registra els principals avanços que propicia la revolució 

científica des del segle XVII i XVIII mitjançant una línia de temps. 

 

4t. GH.BL2.2.2 Posa exemples de com els avanços de la revolució científica 

van afectar la vida de les persones a partir de descripcions o relats de la vida 

quotidiana. 

 4t. GH.BL2.3. Exposar algunes de 

les idees de la Il·lustració a partir 

de textos dels propis 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. 

 

4t. GH.BL2.3.1. Exposa algunes de les idees de la Il·lustració que 

qüestionaven l'absolutisme i projecten sistemes parlamentaris a partir de 

textos dels propis il·lustrats. 

 

4t. GH.BL2.3.2. Interpreta l'abast de la Il·lustració com a nou moviment 

social a Europa i a Amèrica i les seues propostes de reforma política que 

qüestionaven l'absolutisme. 

4t. GH.BL2.3.3. Interpreta l'abast de la Il·lustració com a nou moviment 

cultural a Europa atesos els canvis en el procés creatiu a partir d'exemples 

relatius a artistes rellevants. 

 4t. GH.BL3.1. Identificar els 

principals canvis i continuïtats 

que van marcar les revolucions 

liberals Europa (especialment 

França i Espanya) i Amèrica 

referits als aspectes polítics, 

socials i econòmics i ressaltar les 
transformacions més 

significatives 

 

4t. GH.BL3.1.1. Identifica els principals canvis i continuïtats que van marcar 

les revolucions liberals a Europa (especialment a França i Espanya) i 

Amèrica referits als aspectes polítics, socials i econòmics. 

 

4t.*GH.BL3.1.2. Reconeix la situació de crisi en examinar els canvis i 

continuïtats que van marcar les revolucions liberals a Europa (especialment a 

França i Espanya) i Amèrica. 

4t. GH.BL3.1.3. Ressalta les transformacions polítiques, socials i 

econòmiques més significatives de les revolucions liberals a Europa 

(especialment a França i Espanya) i Amèrica. 

 4t. GH.BL3.2. Discutir l'abast i 

limitacions dels processos 

revolucionaris que es van 

desenvolupar a la fi del XVIII i la 

primera meitat del segle XIX a 

partir dels testimoniatges dels 

seus coetanis i argumentar el seu 

valor com a evidència històrica 

 

4t. GH.BL3.2.1. Discuteix amb altres companys l'abast i limitacions dels 

processos revolucionaris que es van desenvolupar a la fi del XVIII i la 

primera meitat del segle XIX (revolucions liberals i processos unificadors i 

independentistes) a partir dels testimoniatges dels seus coetanis. 

 

 

4t. GH.BL3.2.2. Argumenta el valor dels testimoniatges de CSC els coetanis 

dels processos revolucionaris que es van desenvolupar a la fi del XVIII i la 

primera meitat del segle XIX com a fonts que han de ser interpretades per a 

obtindre evidències històriques en les quals es basa l'explicació d'aquest 

procés. 

 4t. GH.BL3.3. Explicar el procés 

de revolució industrial, atenent 

diversos factors i les seues 

conseqüències econòmiques, 

4t. GH.BL3.3.1. Explica el procés de revolució industrial, atenent diversos 

factors i les seues conseqüències econòmiques, socials i polítiques a partir de 

la lectura de fonts diverses. 

 



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. 

 

4t. GH.BL3.3.2. Constata el caràcter desigual i discontinu de la revolució 

industrial en diversos països europeus i especialment a Espanya i el fet 

diferencial del cas anglés per ser un país pioner citant fets. 

 4t. GH.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 aquestes revolucions 

van suposar un progrés per a la 

humanitat aportant evidències a 

favor i en contra. 

 

4t. GH.BL3.4.1. Compara els resultats positius i negatius a curt i llarg termini 

de les revolucions industrials i els avanços científics i tecnològics paral·lels 

en relació a les condicions de vida i laborals dels treballadors a partir de 

diverses fonts històriques. 

 

4t. GH.BL3.4.2. Debat amb altres companys sobre en quin grau les 

revolucions industrials van suposar un progrés per a la humanitat aportant 

evidències a favor i en contra. 

 4t. GH.BL4.1. Explicar les causes 

de la I Guerra Mundial i el seu 

desenvolupament 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 quals tenen un 

origen en un termini de temps 

major amb l'ajuda d'una línia del 

temps. 

 

4t. GH.BL4.1.1. Explica la I Guerra Mundial i el seu desenvolupament fent 

referència a les tensions imperialistes i nacionalistes sorgides en l'últim quart 

del segle XIX i principis del XX. 

 

4t. GH.BL4.1.2. Distingeix les causes immediates de les quals tenen un 

origen en un termini de temps major de la I Guerra Mundial amb l'ajuda 

d'una línia del temps. 

 4t. GH.BL4.2. Analitzar algunes 

de les transformacions polítiques 

de la guerra i dels tractats de pau 

com 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 

la dones o de la participació 

ciutadana 
 

4t. GH.BL4.2.1. Analitza algunes de les transformacions polítiques derivades 

de la I Guerra Mundial i dels tractats de pau com la revolució russa, els 

canvis en el mapa polític d'Europa i les relacions de poder a escala mundial a 

partir de diverses fonts. 

 

 

4t. GH.BL4.2.2. Dedueix com les conseqüències de la I Guerra Mundial van 

afectar els sentiments i mentalitats de les societats dels països contendents 

quant als desitjos de revenja, de la participació ciutadana o de l'expansió del 

comunisme. 

4t. GH.BL4.2.3. Dedueix com les conseqüències de la I Guerra Mundial van 

afectar els sentiments i mentalitats de les societats dels països contendents 

com als costums i la vida quotidiana especialment quant a la situació de les 

dones. 

 4t. GH.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 aquestes obres i la 

seua original contribució al 

desenvolupament cultural. 

 

4t. GH.BL4.3.1. Reconeix obres d'art representatives del segle XIX i 

principis del segle XX associant-les als diferents moviments artístics i el seu 

context històric. 

 

4t. GH.BL4.3.2. Interpreta obres d'art representatives de diferents moviments 

artístics del segle XIX i principis del segle XX considerant el context històric 

en el qual els artistes van produir aquestes obres, la mentalitat, la seua 

original contribució al desenvolupament cultural. 



 4t. GH.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 recent 

utilitzant diverses fonts 

d'informació especialment els 

mitjans de comunicació. 

 

4t. GH.BL5.1.1. Explica 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. 

 

4t. GH.BL5.1.2. Estableix connexions entre fets com la crisi econòmica de 

1929, la crisi dels estats liberals i l'auge dels feixismes 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. 

 4t. GH.BL5.2. Analitzar 

l'evolució de la II República, els 

desafiaments socials, econòmics i 

polítics que va tractar d'afrontar 

mitjançant reformes i relacionar 

tot això i el context internacional 

amb la guerra civil. 

 

4t. GH.BL5.2.1. Analitza l'evolució de la II República, els desafiaments 

socials, econòmics i polítics que va tractar d'afrontar mitjançant reformes i 

les consegüents reaccions i conflictes que es van derivar d'elles a partir de 

diverses fonts. 

 

4t. GH.BL5.2.2. Relaciona l'evolució de la II República i del context 

internacional amb l'origen, desenvolupament i conseqüències de la guerra 

civil. 

 4t. GH.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 secundant-

les amb gràfiques, mapes i 

descripcions de la vida quotidiana. 

 

4t. GH.BL5.3.1. Analitza les causes i 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 on es representen els escenaris 

bèl·lics més importants. 

 

4t. GH.BL5.3.2. Estableix algunes conseqüències demogràfiques i socials de 

la II Guerra Mundial en la rereguarda secundant-se en l'ús de gràfiques, 

imatges i descripcions de la vida quotidiana. 

4t. GH.BL5.3.3. Estableix algunes conseqüències polítiques de la II Guerra 

Mundial secundant-se en l'ús de mapes i acords diplomàtics 

 4t. GH.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 

testimoniatges de testimonis i 

víctimes i d'imatges. 

 

4t.*GH.BL5.4.1. Debat 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 a partir de testimoniatges d'autors, testimonis i víctimes i d'imatges. 

 

4t.*GH.BL5.4.2. Justifica el lloc de l'Holocaust en la memòria històrica de la 

humanitat tenint en compte, de manera crítica, diverses interpretacions 

d'aquest fet històric. 

 4t. GH.BL6.1. Descriure els 

canvis resultats dels processos de 

descolonització després de la II 

4t. GH.BL6.1.1. Descriu els canvis resultants dels processos de 

descolonització després de la II Guerra Mundial mitjançant la comparació de 

mapes històrics. 

 



Guerra Mundial mitjançant 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. 

 

4t. GH.BL6.1.2. Reconeix els límits dels processos de descolonització tenint 

en compte la permanència de relacions de dependència entre les antigues 

metròpolis i els nous estats i la seua contribució a l'existència de desequilibris 

territorials i desigualtats socials actuals a partir de l'estudi de casos concrets. 

 4t. GH.BL6.2. Explicar les causes 

de la Guerra Freda destacant la 

importància de les decisions 

humanes i l'enfrontament 

ideològics i establir les 

repercussions d'aquest 

enfrontament relatives als avanços 

econòmics i socials, com el 

desenvolupament de l'Estat de 

Benestar a Europa Occidental, i 

polítics i com l'existència de 

diversos conflictes d'àmbit global. 

 

4t. GH.BL6.2.1. Explica les causes de la Guerra Freda destacant la 

importància de les decisions humanes i l'enfrontament ideològics a partir de 

testimoniatges i documents diplomàtics. 

 

4t.GH.BL6.2.2. Estableix les repercussions de la Guerra Freda relatives als 

avanços econòmics i socials, com el desenvolupament de l'Estat de Benestar 

a Europa Occidental basant-se en dades i exemples. 

4t. GH.BL6.2.3. Estableix les repercussions polítiques de la Guerra Freda 

relacionant-les amb l'existència de diversos conflictes d'àmbit global amb 

l'ajuda de mapes 

 4t. GH.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 s'havien enfrontat en 

guerres. 

 

4t. GH.BL6.3.1. Interpreta la construcció de la Unió Europa com un procés 

gradual reflectint en una línia de temps les fites que han marcat l'evolució i el 

ritme del procés. 

 

4t. GH.BL6.3.2. Destaca el fet que el procés de construcció de la Unió 

Europea ha creat un marc comú de convivència entre països que s'havien 

enfrontat en guerres en el passat recent. 

 4t. GH.BL7.1. Explicar les causes 

que van conduir a l'establiment 

d'una dictadura a Espanya, 

després de la guerra civil i 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 continuïtats més 

rellevants. 

 

4t. GH.BL7.1.1. Explica les causes que van conduir a l'establiment de la 

dictadura de Franco a Espanya, després de la guerra civil i es mantinguera 

fins a la mort del dictador assenyalant els canvis i continuïtats més rellevants. 

 

4t. GH.BL7.1.2. Analitza els factors interns i externs que van marcar la crisi 

de la dictadura de Franco com l'organització de l'oposició i l'activitat de 

diversos moviments socials o la crisi del petroli a partir de fonts diverses. 

 4t. GH.BL7.2. Examinar els 

factors i protagonistes individuals 

i socials que van impulsar el 

procés de transició democràtica i 

reconéixer els fets més destacats i 

els obstacles que van dificultar 

aquest procés a partir de la 

comparació de diverses 

interpretacions historiogràfiques. 

 

4t. GH.BL7.2.1. Examina els factors i protagonistes individuals i col·lectius 

que van impulsar el procés de transició democràtica i la seua 

institucionalització a partir de la comparació de diverses interpretacions 

historiogràfiques. 

 

4t. GH.BL7.2.2. Reconeix els fets més destacats com el pacte constitucional i 

la integració a Europa i els obstacles que van dificultar aquest procés com el 

colpisme, el terrorisme, la crisi econòmica o les tensions nacionalistes i 

socials, a partir de la comparació de diverses interpretacions 

historiogràfiques. 

 4t. GH.BL7.3. Comparar els 

processos de democratització que 

va representar la II República i el 

4t. GH.BL7.3.1. Compara els processos de democratització que van 

representar la II República i el recent procés de transició tenint en compte els 

seus diferents contextos. 

 



recent procés de transició tenint 

en compte els seus diferents 

contextos i debatre el paper 

exercit per la memòria històrica 

com a referent de les decisions 

dels agents socials que van 

impulsar aquest procés. 

 

4t. GH.BL7.3.2. Debat el paper exercit per la memòria històrica com a 

referent de les decisions dels agents socials que van impulsar el procés de 

transició democràtica a partir de diversos testimoniatges i normes relatives a 

la recuperació de la memòria històrica. 

 4t. GH.BL8.1. Reconéixer el nou 

ordre mundial sorgit després de 

l'ensulsiada de l'URSS i altres 

països soviètics destacant el paper 

dels Estats Units i Europa i el 

sorgiment potències emergents en  

Àsia i Amèrica i inferir les 

possibles conseqüències 

geopolítiques de la nova situació a 

partir de la comparació de dades 

socioeconòmiques. 

 

4t. GH.BL8.1.1. Reconeix el nou ordre mundial i les tensions geopolítiques 

sorgides després de l'ensulsiada de l'URSS i altres països soviètics destacant 

el paper dels Estats Units i Europa i el sorgiment potències emergents en 

Àsia i Amèrica 

 

4t. GH.BL8.1.2. Infereix les possibles conseqüències geopolítiques de la 

nova situació a partir de la comparació de dades socioeconòmiques i dels 

conflictes internacionals especialment a Orient medie, repúbliques post-

soviètiques i Àfrica subsahariana. 

 4t. GH.BL8.2. Posar en 

perspectiva el procés de 

globalització destacant 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 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. 

 

4t.GH.BL8.2.1. Posa en perspectiva el procés de globalització destacant els 

factors relatius a la difusió de les tecnologies de la comunicació, els 

moviments de mà d'obra, de béns (de consum i culturals) i de capitals i les 

seues conseqüències a diverses escales (local, regional, nacional i global). 

 

4t. GH.BL8.2.2. Reflexiona sobre la importància de disposar d'una 

perspectiva històrica i geogràfica per a entendre el present i prendre decisions 

informades que projecten un futur possible amb l'orientació del docent. 

 4t. GH.BL8.3. Relacionar les 

manifestacions del canvi climàtic 

i de la crisi ambiental amb la 

nostra manera de vida i reconéixer 

els interessos enfrontats davant les 

propostes per a afrontar aquest 

problema i les seues possibles 

conseqüències en diversos àmbits 

a través de textos periodístics que 

informen sobre aquesta 

controvèrsia. 

4t. GH.BL8.3.1. Relaciona les manifestacions del canvi climàtic i de la crisi 

ambiental amb la nostra manera de vida a partir de textos periodístics que 

facen referència a estudis científics 

. 

 

 

 

 

C. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

Els instruments d'avaluació que s'utilitzaran són proves de control de continguts i 

procedimentals, seguint els exercicis i treballs individuals realitzats a casa. 

 

D. TIPUS D'AVALUACIÓ 

A l’inici del curs, dins de la segona quinzena de setembre, es realitzarà una prova escrita atesos 

els continguts bàsics del curs anterior. 



A la conclusió de cada tema es realitzarà un control o examen escrit de la matèria corresponent. 

D'aquesta manera es podrà tindre la possibilitat real de detectar les possibles deficiències o 

alteracions en el procés d'aprenentatge. 

 

E. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

A l'inici del curs, dins de la segona quinzena de setembre, es realitzarà una prova escrita atesos 

els continguts bàsics del curs anterior i que tindrà un valor d'un 10% respecte al valor total de 

les proves de la primera avaluació. 

A la conclusió de cada tema es realitzarà un control o examen escrit de la matèria corresponent.  

La nota de l'avaluació serà la suma dels controls o exàmens de cadascun dels temes. La 

diferència entre positius i negatius de les notes de classe, que poden suposar fins a un punt més. 

La nota dels comentaris de text, que poden suposar igualment fins a un punt més cadascun 

d'ells. La suma total es dividirà pel nombre d'exàmens realitzats i el resultat corresponent serà la 

nota de l'avaluació. 

La llibreta tindrà una qualificació positiva o negativa i serà imprescindible entregar-la, amb tots 

els exercicis fets i corregits per a la seua revisió i valoració almenys en la classe anterior a la 

realització de l'examen del tema corresponent. Mai el mateix dia de l'examen que no serà 

acceptada. Si no s'entregara la llibreta amb els exercicis degudament corregits l'alumne quedarà 

exclòs de la prova escrita del citat tema. 

En cas de realitzar l'examen per acord amb l'alumne, aquest haurà de presentar la llibreta 

correctament corregida amb posterioritat, d'una altra manera la nota del mateix serà zero. 

La valoració dels activitats de classe, de la llibreta i dels comentaris de text no podrà suposar la 

nota de suficient si la mitjana dels controls realitzats en l'avaluació és inferior a quatre punts.  

En la nota final de curs serà la mitjana de les tres avaluacions. Per tant serà imprescindible 

aconseguir la suma de 15 punts per a aprovar el curs. 

Si durant l'avaluació un alumne fóra expulsat de l'aula per una actitud negativa que signifique la 

deterioració del procés d'aprenentatge, o per la seua passivitat en el desenvolupament de les 

seues activitats escolars suposarà un punt menys en la nota global de l'avaluació. 

L'assignatura pendent de tercer curs de l’ESO es recuperarà de la següent manera: S'entregarà 

un esquema de cadascun dels temes del llibre del curs anterior o es realitzaren una sèrie 

d'activitats o exercicis de cada tema; a més el mes de maig es realitzarà un examen dels 

continguts mínims de tercer que prèviament se'ls haurà entregat als alumnes. 

 

F. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ 

Les activitats de reforç seran: 

- Realització de mapes conceptuals 

- Aparellar termes. 

- Omplir frases i conceptes. 

- Preguntes deductives. 

- Preguntes de comprensió lectora. 

 

 Els activitats d'ampliació seran: 

- A partir de textos originals amb adaptació respondre a preguntes sobre causes i conseqüències, 

definir conceptes i investigar. 

- Comentaris de textos  

 

 

 



G. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

L'avaluació del procés d'aprenentatge es realitzarà mitjançant proves escrites i el seguiment del 

treball realitzat pels alumnes a l'aula i a casa. L'avaluació del procés d'ensenyament es realitzarà 

a través d'una reflexió al final del curs en la qual podran participar si escau els alumnes.  

 

H. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES  

En la prova extraordinària es realitzarà un examen o control de tota la matèria que es troba 

impartit durant el curs escolar. En tot cas, podrà entregar-se una fulla informativa, juntament 

amb el butlletí de les notes finals on s'incloga els continguts que haurà d'estudiar l'alumne. 

 

 


