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- Per recuperar la materia d’Història de 4t caldrà presentar un dossier amb les respostes
de l’exercici núm. 2 (Sintetitza) i realitzar les definicions del núm. 3 (Defineix els
conceptes) de l’apartat Practica competències bàsiques del final de cada tema. Aquesta
feina correctament presentada (a mà o a ordinador) valdrà 4 punts sobre la nota de la
recuperació.
- Serà obligatori presentar aquestes activitats per poder fer l’examen.
- En cas que l’alumne/a només hagi suspès una o dues avaluacions, haurà de seguir les
instruccions del seu professor/a per tal que l’indiqui les tasques corresponents de
recuperació i preparació de l’examen.

Els punts més importants dels temes a estudiar són els següents:
- Tema 1: 2. Societat estamental i monarquia absoluta. 3. El pensament il·lustrat.
- Tema 2: 2. Els inicis de la Revolució Francesa. 3. La Primera República. 4. El període
napoleònic. 5. Restauració i revolucions liberals. 6. Els moviments nacionalistes.
- Tema 3: 1. Augment demogràfic i expansió agrícola. 2. El sorgiment de la indústria. 4. El
capitalisme industrial. 6. La nova societat industrial. 7. Els moviments socials: marxisme i
anarquisme.
- Tema 4: 1. Guerra i revolució liberal. 2. Entre l’absolutisme i el liberalisme.
- Tema 5: 3. Catalunya, la fàbrica d’Espanya. 7. La societat espanyola i catalana del segle
XIX. 8. Els orígens del moviment obrer.
- Tema 6: 1. Els factors impulsors de l’imperialisme. 2. Conquesta, organització i
explotació colonial. 3. Els grans imperis colonials. 4. Les conseqüències de la colonització.
- Tema 8: 2. El camí cap a la Primera Guerra Mundial. 3. Les fases del conflicte bèl·lic. 4.
Les conseqüències de la guerra. 6. La Revolució bolxevic i la guerra civil. 7. L’URSS de
Stalin.
- Tema 9: 2. La crisi del 1929 i la Gran Depressió. 3. El feixisme italià. 4. La instauració del
nazisme a Alemanya. 6. Causes i contendents de la Segona Guerra Mundial. 7. Europa
sota el domini nazi. 8. Les grans ofensives aliades. 9. Les conseqüències de la guerra.
- Tema 10: 2. Catalunya als inicis del segle XX. 3. Crisi de la Restauració i dictadura. 4. De
la monarquia a la República. 6. La Catalunya republicana.

