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MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS
Nom del professor/a: Jordina Lladós Torrent i Enric Grau Fèlix.

Curs:  4rt d'ESO 2019-20.

1.CONTINGUTS

Primer trimestre

De l’antic règim a les Revolucions burgeses.

La Revolució industrial a Europa.

Espanya i Catalunya al segle XIX.

El colonialisme.

Segon trimestre

Tensions i conflictes entre 1914 i 1939.

La Revolució comunista a Rússia.

Els règims totalitaris.

La Segona Guerra Mundial.

La Guerra Freda.

Tercer trimestre

Espanya al segle XX. La Restauració, la II República i la Guerra Civil.

La dictadura del general Franco i la transició democràtica.

El món de finals del XX i principis del XXI.

2.COMPETÈNCIES A ASSOLIR

A final de l'etapa de 4rt de l'ESO, els alumnes han de ser competents en els aspectes

propis de la matèria. A més a més es contempla treballar amb les competències transversals

de  l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social,  contemplades dins de cada dimensió. Les

dimensions pròpies de l’àmbit de les ciències socials són les següents: la dimensió històrica,

la dimensió geogràfica, la dimensió cultural i artística i la dimensió ciutadana.
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3.CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris de qualificació:  Tal i com marca el nou decret d'avaluació, la matèria s'avaluarà a
partir del grau d'assoliment de les competències que conformen cada una de les dimensions.
Al llarg del curs l’avaluació seguirà sent numèrica i s’adaptarà a la nova nomenclatura a final

de curs. La nota final es calcularà a partir de les qualificacions obtingudes en els exàmens,

exercicis  procedimentals,  llibreta,  actitud  a  classe,  feines  encomanades,  sortides  (són  de

caràcter  obligatori),  treball  i/o  projectes,  sent  el  resultat  final:  nivell  no  assolit,  nivell

satisfactori, nivell de notabilitat i nivell d'excel·lència. 

Obtenció de la qualificació global de l’àrea:         

Competències pròpies de la matèria.......................................................80%

Dimensió Històrica: 50%  

Dimensió Geogràfica: 10%

Dimensió cultural i artística: 10%

Dimensió ciutadana: 10%

Competències digitals...............................................................................5%

Competències personals i socials.............................................................15%

Equivalència entre les noves qualificacions i les numèriques (entre 0-10):

No assoliment (NA): entre 0 i 4,9.

Assoliment satisfactori (AS): entre 5 i 6,9.

Assoliment notable (AN): entre 7 i 8,9.

Assoliment excel·lent (AE): entre 9 i 10.

4.CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL I JUNY.

Recuperació de cada avaluació i final:  Per recuperar les avaluacions el professor indicarà les

pautes pertinents al finalitzar cada trimestre.

Recuperació  del  curs  globalment (avaluació  final  ordinària  i  extraordinària  de  juny):

Consistirà en un examen escrit i un treball indicat pel professorat.

Recuperació de cursos pendents: l’alumne haurà de realitzar un examen escrit i un dossier.

5.MATERIAL QUE NECESSITAREM

Llibreta quadriculada DIN A4 o folis, estoig amb llapis, goma, bolígrafs de diversos colors, llapis de

colors diferents, cola, regla, tisores.
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