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 Departament de Socials 

Versió 1.  Autor: Joan Moles i Carrera 

PROVA GESO – SOCIALS 

PROVA: 2020 

PER ALUMNES DE 4T ESO CURS 2018-2019 

TEMARI I CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

 

L'alumne-a que vol prepara la prova GESO de Socials de 4t ESO, alumnes del curs 2018-2019, 

ha de prepara aquests continguts mínims. Ho ha de fer, però, de forma extensiva: 

 

1. La Revolució Industrial. Recordar que el curs 2018-2019 els alumnes van visionar la 

pel·lícula Daens i varen anar al Museu Industrial del Ter a Manlleu. 20 punts.  

 

2. La Transició demogràfica. L'alumne-a ha de ser capaç d'explicar què és, i què passa a 

cada fase. També ha de ser capaç d'explicar si tots els països estant, avui, en la 

mateixa fase. 20 punts.  

 

3. El colonialisme europeu (rus, estatunidenc, japonès) del segles XVIII-XIX. L'alumne-a 

ha de ser capaç d'explicar-ne els autors, les colònies, les causes i les conseqüències 

positives i negatives, si en va tenir de les unes i de les altres. 20 punts.  

 

4. La II Guerra Mundial. L'alumne-a ha de saber, especialment, què va portar a la II GM i 

quines en varen ser les seves conseqüències. 20 punts.  

 

5. La II República Espanyola, la Guerra Civil i la dictadura franquista. L'alumne-a ha de 

ser capaç d'explicar quines reformes volien fer les forces d'esquerra durant la II 

República Espanyola i què va passar amb elles. També ha de saber explicar com va 

esclatar la Guerra Civil i perquè la va perdre el Govern de la República i ha de poder 

explicar com va ser la dictadura de quaranta anys de Franco (forma de govern, 

economia, repressió). 30 punts.  

 

6. Europa política. L'alumne-a ha de poder identificar tots els països, amb les seves 

capitals, d'Europa. 20 punts.  

 

TOTAL: 130 PUNTS.  

 

AVALUACIÓ. Es valorarà que no hi hagi errors, que hi hagi dades (noms, països, dates, etc.)., 

que hi hagi arguments ben exposats, que el contingut estigui ben redactat, que els 

arguments estiguin ben desenvolupats i no només enunciats.  

 

ORTOGRAFIA. Cada falta d’ortografia, també els accents, també les repetides, també la 

puntuació, baixaran 1 punt fins un màxim de 30 punts.  


