
Ciències Socials ESO Continguts 
 

 La Il·lustració: idees polítiques i socials. 
 La Revolució Francesa: causes, etapes i conseqüències polítiques i 

socials. 
 La Revolució Industrial a Gran Bretanya: demografia, canvi tecnològic, 

economia i societat. 
 Orígens del moviment obrer. Socialisme i anarquisme. 
 La Segona Revolució Industrial: noves fonts d’energia i el taylorisme. 
 Causes i conseqüències de d’Imperialisme. 
 Causes, desenvolupament i conseqüències de la Primera Guerra 

Mundial. 
 Ascens del feixisme a Itàlia i del nazisme a Alemanya. 
 La crisi de 1929: causes, característiques i conseqüències. 
 Causes, desenvolupament i conseqüències de la Segona Guerra 

Mundial. 
 Causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil 

Espanyola. 
 

Ciències Socials ESO Criteris d’avaluació 
 

1. Descriure els trets més definitoris de la Il·lustració. 

2. Exposar les diferències entre l’Antic Règim i el liberalisme parlamentari i, si 
escau, establir aquestes diferències a partir de fonts textuals. 

3. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets més importants i 
significatius que es corresponen a la primera fase de la Revolució Industrial. 

4. Descriure la successió dels fets més importants i significatius de la primera 
fase de la Revolució Industrial a Gran Bretanya, tenint en compte elements 
demogràfics, tecnològics i econòmics. 

5. Explicar les conseqüències socials de la Revolució Industrial, especialment 
en les dones i els infants, i comparar-ho amb la situació actual. 

6. Identificar i contrastar les idees principals del socialisme i l’anarquisme i la 
seva influència en el naixement del moviment obrer. 

7. Descriure les característiques de la Segona Revolució Industrial. 
8. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets i el seu dinamisme amb 

relació a l’imperialisme de finals del segle XIX i principis del XX, en especial pel 
que fa al repartiment d’Àfrica 

9. Descriure els principals fets de la Primera Guerra Mundial tot explicant-ne 
les causes – entre les quals cal destacar l’Imperialisme — i les 
conseqüències. 

10. Descriure i analitzar els fets i processos més rellevants de l’economia en el 
període d’entreguerres comentant i argumentant les anàlisis a partir de 
fonts gràfiques, estadístiques i textuals. 

11. Descriure i analitzar les idees principals del feixisme i el nazisme, les raons 
històriques del seu auge tot comentant fonts gràfiques i textuals de l’època. 

12. Descriure els principals fets de la Segona Guerra Mundial tot explicant-ne 
les causes i les conseqüències. 

13. Descriure els principals fets de la Guerra Civil Espanyola tot explicant-ne les 
causes i les conseqüències. 
 


