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q

Ha de realitzar la prova escrita.

q Ha de realitzar el dossier d’activitats

L'alumnat amb la matèria de Ciències Socials ha de recuperar a la convocatòria de setembre
els continguts no assolits. Per poder superar la matèria ha lliurar el dossier que s’adjunta amb
totes les activitats emplenades de forma correcta i, el mateix dia, realitzar l'examen -segons
calendari previst- de recuperacions.
El dossier d’activitats consta de dos tipus d’elements: (A) vocabulari bàsic; (B) activitats
pràctiques.
Per poder realitzar les activitats proposades és necessària el llibre de text de 4rt d'Educació
Secundària. Història 4 ESO, Ed. Santillana, Palma, 2012 o anterior.
Criteris de recuperació i correcció
Per poder recuperar la matèria s’ha d’obtenir una qualificació igual o superior a cinc. La
prova escrita suposarà el 50% de la nota final, el dossier d’activitats suposarà el 50% de la
qualificació final. La prova escrita i el dossier d’activitats no poden tenir una nota inferior a tres.
Es valorarà l'acurada presentació de les activitats, tant en l’ordre i la pulcritud com en
l’adequat nivell ortogràfic.
Les respostes a les activitats han de demostrar la comprensió dels continguts tractats. Per
tant, es valorarà l'explicació causal, l'argumentació i les relacions establertes.
Les activitats han de ser contestades de la manera més completa, personal i reflexiva
possible.
Instruccions.
- El dossier s’iniciarà amb una portada i un índex de les activitats realitzades, tot mantenint la

numeració indicada.
- L'examen consistirà en una selecció de qüestions i vocabulari procedents del mateix dossier
d'activitats.
- Les qüestions no poden ser auto-contestades directament al dossier i, per tant, s'han de lliurar
en un conjunts de fulls ordenat 
- Es valorarà negativament la còpia indiscriminada de contestacions i definicions obtingudes
directament d'Internet, si el reball es presenta editat per ordinador.
El professor de 4rt d'ESO

Treball. Vocabulari
Treball. Activitats
Presentació.
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Ciutat, a 20/06/2013

Exam. Vocabulari

10%

Exam. Activitats

30%

Total

100%

A) Vocabulari bàsic. Defineix els següents noms, mots i conceptes 
Instruccions:
- Utilitza oracions plenes (S+V+Complements) que expliquin els conceptes històrics estudiats.
Aporta, si cal, exemples o dibuixos propis. Si és necessari consulta Internet o una enciclopèdia.
- Els conceptes en negreta (*) seran els que podran ser demanats a l'examen de setembre.

Tema 1.

Tema 6.

1.1. Règim senyorial
1.2. Societat estamental (*)
1.3. Despotisme il·lustrat (*)
1.4. Gremi
1.5. Mans mortes

6.1. Pau armada (*)
6.2. Batalla del Marne
6.3. Reparacions de guerra
6.4. Feliços anys vint (*)
6.5. Especulació
6.6. New Deal (*)

1.6. Economia de subsistència (*)
1.7. Primogenitura
1.8. Mercantilisme
1.9. Proteccionisme econòmic
1.10. Lliurecanvisme (*)

Tema 2.
2.1. Constitució (*)
2.2. Estat federal.
2.3. Sufragi censatari (*)
2.4. Robespierre (*)
2.5. Jacobins.
2.6. Convenció girondina
2.7. Restauració abslutista
2.8. Santa Aliança (*)
2.9. Congés de Viena (*)
2.10. Nacionalisme (*)
2.11. Lluís Napoleó Bonaparte;
2.12. Simón Bolivar;

Tema 3.
3.1. Divisió de la feina (*)
3.2. James Watt
3.3. Càrtel
3.4. Trust
3.5. Stephenson
3.6. Holding
3.7. Ludisme (*)
3.8. Sindicat (*)
3.9. Sufragui universal (*)
3.10. Karl Marx (*)

Tema 4. Nacions i imperis (1850-1914)
4.1. Nació (*)
4.2. Nacionalisme (*)
4.3. Bismarck (*)
4.4. Garibaldi (*)
4.5. Cavour
4.6. Metròpoli (colonial)
4.7. Colònies
4.8. Protectorat
4.9. Concessions (colonial)
4.10. Racisme (*)

Tema 7.
7.1. Soviet (*)
7.2. Bolxevic (*)
7.3. Duma.
7.4. Koljozs
7.5. Gulags;
7.6. NEP (*)
7.7. Brest-Litovsk (*)
7.8. PCUS
7.9. Judicis de Moscou (*)
7.10. Culte a la personalitat

Tema 8.
8.1. Marxa sobre Roma (*)
8.2. Fasci Italiani di Combattimento
8.3. Totalitarisme (*)
8.4. República de Weimar
8.5. Espartaquistes
8.6. NSDSP
8.7. Hiperinflació alemanya (*)
8.8. Mein Kampf (*)
8.9. Incendi del Reichstag
8.10. Nits dels vidres romputs. (*)

Tema 9
9.1. Eix Roma Berlín (*)
9.2. Conferències de Jalta i Postdam (*)

Tema 11.
11.1. Teló d'acer (*)
11.2. Pla Marshall (*)

Tema 12.
12.1. Tercer Món (*)
12.2. Països no alineats (*)

Tema 14.
14.1. Aurtarquia (*)
14.2. FET Y de las JONS (*)

Tema 16.
16.1. Llei per a la reforma política (*)
16.2. 23-F (*)

B) Activitats.
Tema 1. El segle XVIII: l'antic règim.
ACTIVITAT 1.1. Realitza l'activitat 1, apartats a) i b) de la pàgina 11 del teu llibre.



ACTIVITAT 1.2. Realitza un resum de la importància del sector primari al segle XVIII europeu.


ACTIVITAT 1.3. Realitza l'activitat 6, document 12 de la pàgina 15 del teu llibre.



ACTIVITAT 1.4. Explica les idees de Montesquieu i de Rousseau como origen del liberalisme
polític revolucionar. 
ACTIVITAT 1.5. Analitza quines son els principis del liberalisme econòmic. Explica que
signifiquen les expressions: “la mà invisible de l'economia” i “Llei de l'oferta i la demanda”



Tema 2. Les revolucions (1776-1848)


ACTIVITAT 2.2. Confecciona un quadre com el proposat a l'activitat 14 de la pàgina 50. 
ACTIVITAT 2.1. Explica quines varen ser les causes que originaren la revolució americana.

ACTIVITAT 2.3. Explica quines varen ser les principals aportacions de constitució francesa de
1791. 
ACTIVITAT 2.4. Realitza l'activitat 6, de la pàgina 43 del teu llibre.



ACTIVITAT 2.5. Realitza l'activitat 8, de la pàgina 50 del teu llibre.



Tema 3. La revolució industrial
ACTIVITAT 3.1.. Comenta la gràfica identificant els diferents elements que apareixen. Posa un
títol a la gràfica, analitza les causes i conseqüències que pots identificar i que explicarien el
comportament demogràfic.



ACTIVITAT 3.2. Quines són les principals conseqüències que es deriven de l'expansió agrícola
del segle XVIII?. 
ACTIVITAT 3.3. Consulta el teu llibre i contesta a les següents preguntes. 
a) Quines són les diferències existents entre la producció artesanal i la industrial?
b) Quines són les principals conseqüències de l'aparició de les fàbriques?
c) Quins creus que són les principals causes que expliquen el ràpid desenvolupament industrial
del sector tèxtil cotoner i de la indústria siderúrgica?
d) Quines són les principals conseqüències que es deriven de l'expansió agrícola del segle
XVIII?

ACTIVITAT 3.4. Realitza l'activitat 4. a) i b) de la pàgina 63 del teu llibre de text.



ACTIVITAT 3.5. Redacta un text per tal de assenyalar les diferències i punts en comú de l'a
ideologia marxista i l'anarquista.



Tema 4. Nacions i imperis (1850/1914)
ACTIVITAT 4.1. Identifica i compara els diferents tipus de nacionalismes sorgits al segle XIX.


ACTIVITAT 4.2. Quins varen ser els principals moviments nacionalistes disgregadors europeus
del segle XIX



ACTIVITAT 4.3. Realitza l'activitat 18 de la pàgina 96 del teu llibre.



ACTIVITAT 4.4. Redacta una exposició amb el tema: “Els factors de l'expansió imperialista
europea al segle XIX”



ACTIVITAT 4.5. Explica quines eren les avantatges econòmiques que obtenien les potències
imperialistes de les seves colònies.



Tema 6. Tensions i conflictes (1914/1939)
ACTIVITAT 6.1. Realitza l'activitat 1(Observa el document 1) de la pàgina 127 del teu llibre.
ACTIVITAT 6.2. Explica en que va consistir la guerra de posicions a la Gran Guerra





ACTIVITAT 6.3. Observa el mapa de la pàgina 133 i identifica en un text els canvis territorials
que van suposar els tractats de pau al final de la Primera guerra Mundial
ACTIVITAT 6.4. Realitza l'activitat 11 de la pàgina 142 del teu llibre





ACTIVITAT 6.5. Quines varen ser les conseqüències i els intents de solució de la crisi de 1929


Tema 7. L'URSS, un nou model d'estat.
ACTIVITAT 7.1. Elabora una línia del temps sobre la història de Rússia i l'URSS de 1900 a 1953
ACTIVITAT 7.2. Realitza l'activitat 15 de la pàgina 160 del teu llibre



ACTIVITAT 7.3. Redacta dos textos informatius -tot seguint l'estructura de la notícia
periodística- per tal d'explicar els fet de la revolució de 1905 i la de febrer de 1917.



ACTIVITAT 7.4. Realitza un breu perfil biogràfic dels principals actors de la revolució bolxevic i
del naixement de l'URSS: Lenin, Trotski i Stalin.



ACTIVITAT 7.5. Realitza l'activitat 4 de la pàgina 153 del teu llibre



Tema 8. Feixisme i nazisme
ACTIVITAT 8.1. El feixisme italià pretenia ser un moviment superador de les democràcies
burgeses i del comunisme. Explica quines varen ser les característiques principals d'aquest
règim. 
ACTIVITAT 8.2. Quines varen ser els fets històrics que expliquen la irresistible ascensió dels
nazis a l'Alemanya d'entreguerres? 

ACTIVITAT 8.3. Contesta els tres primers punts de l'activitat 6 de la pàgina 173 del teu llibre


ACTIVITAT 8.4. Completa el mapa conceptual sobre l'Alemanya durant el nazisme que et
proposa el llibre a la pàgina 179



ACTIVITAT 8.5. Conte Les idees antisemites del nazisme van trobar el seu desenvolupament
extrem a l'anomenada solució final. Podries explicar com es va plasmar aquest plan i quins
resultats va tenir la seva aplicació.



Tema 10. La guerra freda (1945-1991)
ACTIVITAT 10.1. Realitza una exposició que tracti les conseqüències de la sSegona Guerra
Mundial. 

Tema 11. La guerra freda (1945-1991)
ACTIVITAT 11.1. Realitza l'activitat 17 de la pàgina 248 del teu llibre.



Tema 12. La descolonització
ACTIVITAT 12.1. Realitza una exposició que tracti el desenvolupament històric del conflicte
araboisraelià a l'Orient pròxim



Tema 14. La dictadura de Franco
ACTIVITAT 14.1. Realitza una exposició que analitzi les característiques generals de la
dictadura franquista 

Tema 16. Espanya: transició i democràcia
ACTIVITAT 16.1. Explica com va ser el procés transició espanyola des de la mort del dictador
a l'aprovació de la constitució democràtica de 1978.



