
ASSIGNATURA:Geografia i Història
NIVELL: 4t ESO

CURS 2022-23



ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Eva Maria Martínez Morey
● Hores lectives totals previstes per curs: 100h. aprox. /3h. setmanals
● Nuclis temàtics de continguts:

1r TRIMESTRE
1. La crisi de l’Antic Règim
2. Revolucions liberals i nacionalismes
3. La revolució industrials i els canvis socials

2n TRIMESTRE

4. Espanya en el segle XIX
5. Imperialisme, guerra i revolució
6. El món d’entreguerres
7. La Segona Guerra Mundial

3r TRIMESTRE

8. Espanya: de la crisi del 98 a la Guerra Civil
9. Guerra freda, descolonització i Tercer Món
10. Espanya: de la dictadura a la democràcia

Criteris d’avaluació i qualificació:
Aquesta àrea s’avaluarà seguint les 7 competències clau:

Competència clau

Competència en comunicació lingüística

Competència matemàtica i en ciència i tecnologia

Competència digital

Aprendre a aprendre

Competències socials i cíviques

Competència d’iniciativa i esperit emprenedor

Consciència i expressions culturals

Criteris de qualificació

Proves escrites i projectes 70%

Tasques (activitats, mapes, presentacions etc.) 10%

Quadern de classe 20%

La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions.



Metodologia:
Es crearan grups de Classroom on es penjaran diferents tipus d’activitats (edpuzzles, formularis de Google, mapes
interactius, Quizizz…) i materials per poder assolir els continguts de l’assignatura.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents:
Les avaluacions pendents es podran recuperar mitjançant un treball i/o una prova escrita, segons el criteri del
professorat. En el cas de les proves escrites, aquestes es realitzaran a final de curs.

Criteris de recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:
La recuperació de l'assignatura pendent es farà mitjançant una prova escrita i un treball sobre els continguts de
l'assignatura. El treball es valorarà amb un 40% i la prova escrita amb un 60%. Els exàmens i el lliurament de la
tasca de recuperació queden fixats per la setmana del 17 al 21 d’abril, segons el calendari previst pel centre.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques:
Les tasques que no siguin lliurades dins dels terminis establerts seran puntuades amb una nota més baixa que les
presentades dins el període de temps fixat. Si es presenten molt tard, no seran acceptades i es puntuaran amb un
zero.

Material específic de l’assignatura:
Llibre de text de l’editorial Santillana.

Activitats complementàries:
Activitat “Passejam per la ciutat baixa” de Palma Educa


