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1. OBJECTIUS 
 
L'ensenyament de les Ciències socials, geografia i història en aquesta etapa tindrà com finalitat 
el desenvolupament de les següents capacitats:  

 
1. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions entre 
fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per a comprendre la pluralitat 
de causes que expliquen l'evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones ocupen 
en elles i els seus problemes més rellevants.  
2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el 
mitjà físic, les interaccions que es donen entre ells i les quals els grups humans estableixen en 
la utilització de l'espai i dels seus recursos, valorant les conseqüències econòmiques, socials, 
culturals, polítiques i mediambientals que es deriven i la necessitat de garantir la sostenibilitat. 
3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats sobre el mitjà que es 
desenvolupen i al que organitzen. 
 4. Identificar, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica 
del món i de les grans àrees geoeconòmiques, així com els trets físics i humans d'Europa i 
Espanya. 
5. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments històrics 
rellevants de la història del món, d'Europa, d'Espanya per a adquirir una perspectiva global de 
l'evolució de la Humanitat i elaborar una interpretació de la mateixa que faciliti la comprensió de 
la pluralitat de comunitats socials a les quals pertany. 
6. Conèixer la realitat territorial que es viu així com els fets i processos rellevants del seu 
esdevenir històric, identificant les seves peculiaritats en el context al que pertany.  
7. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància cap a altres cultures 
i cap a opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar per això a un judici sobre 
elles.  
8. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques en 
la seva realitat social i cultural per a valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i 
artístic, assumint la responsabilitat que suposa la seva conservació i apreciant-lo com a recurs 
per a l'enriquiment individual i col�lectiu. 
9. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials perquè la seva 
incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en l'ús del llenguatge i millori la 
comunicació.  
10. Buscar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, estadística i 
cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la qual proporciona l'entorn físic i social, els 
mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació; tractar-la d'acord amb la fi perseguida 
i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel�ligible.  
11. Realitzar tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i 
tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via necessària 
per a la solució dels problemes humans i socials.  
12. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els seus valors i 
principis fonamentals, així com els drets i llibertats com un assoliment irrenunciable que cal 
defensar i condició necessària per a la pau, denunciant actituds i situacions discriminatòries i 
injustes i mostrant-se solidari amb els pobles, grups socials i persones privats dels seus drets 
o dels recursos econòmics necessaris. 
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2. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS CONTINGUTS 
 

1a Avaluació 
 

UNITAT 0: Presentació de la matèria i avaluació diagnòstica. 
 
Continguts: Presentació de les professores. 
                     Explicació de la matèria en dos blocs: geografia i història 
                     Continguts de la matèria. 
                     Informació de com s’avalua i es puntua la matèria. 
                     Prova inicial. 

 
UNITAT 1: La Representació de la Terra 
 
Continguts: La Terra al sistema solar. Moviments de la Terra: rotació i translació. Formes 
de representar la Terra: globus terraqüi i els mapes. Tipus de mapes. Elements d’un mapa: 
Títol, textos, llegenda, orientació, escala (gràfica i numèrica), meridians i paral�lels, latitud i 
longitud, coordenades geogràfiques i fusos horaris. Educar per a la preservació del medi 
ambient. 

 
UNITAT 2: El Relleu terrestre 
 
Continguts: L’estructura de la Terra. L’escorça terrestre i la formació del relleu. Les 
plaques tectòniques, cronologia geològica bàsica. Plegaments i falles. Formes de relleu. El 
modelat del relleu (glacial, fluvial, periglacial, eòlic, provocat per éssers vius). L’acció 
humana sobre el territori. Els riscos naturals. Continents i oceans. El relleu dels continents i 
del fons marí del món, d’Europa i d’Espanya. LA hidrografia (mars, rius, aigües 
subterrànies, llacs) dels continents i d’Espanya. Educar per a la preservació del medi 
ambient, educació moral i cívica.                  

 
UNITAT 3: El temps i el clima (paisatges de la Terra) 
 
Continguts: Temps i clima. Elements del clima (temperatures, precipitacions, pressió 
atmosfèrica, els vents). Representació del clima (climogrames). Factors del clima (latitud, 
altitud, continentalitat i orientació dels vessants, el relleu). Grans dominis climàtics: zona 
freda (polar i alta muntanya), zona temperada (mediterrani, continental i oceànic) i zona 
càlida (tropical, desèrtic i equatorial). El clima d’Europa i d’Espanya. Els grans paisatges de 
la Terra, d’Europa i d’Espanya. Problemes mediambientals. Educar per a la preservació del 
medi ambient. 

 
   
2a avaluació 
 
 

     UNITAT 3: El temps i el clima (paisatges de la Terra) 
 
Continguts: Temps i clima. Elements del clima (temperatures, precipitacions, pressió 
atmosfèrica, els vents). Representació del clima (climogrames). Factors del clima (latitud, 
altitud, continentalitat i orientació dels vessants, el relleu). Grans dominis climàtics: zona 
freda (polar i alta muntanya), zona temperada (mediterrani, continental i oceànic) i zona 
càlida (tropical, desèrtic i equatorial). El clima d’Europa i d’Espanya. Els grans paisatges de 
la Terra, d’Europa i d’Espanya. Problemes mediambientals. Educar per a la preservació del 
medi ambient. 
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UNITAT 4: Els orígens de la història 
 
Continguts: La història. Fonts primàries i secundàries. Tipologia dels fets històrics. La 
cronologia històrica. Frisos cronològics. Diferents sistemes de datació (aC-dC segons l’era 
cristiana, musulmana, jueva, romana...) Segles i mil�lennis. La divisió de la història. 
Educació moral i cívica. Educar per a la no discriminació per motius culturals ni religiosos 

 
 

UNITAT 5: La prehistòria 
 
Continguts: La prehistòria. Periodització: el Paleolític (economia, formes de vida, creences 
i manifestacions artístiques), el Neolític (economia, formes de vida, creences i 
manifestacions artístiques) i l’edat dels metalls. Origen i evolució humana. Educació moral i 
cívica. 

 
  
 
    3a avaluació 
 
 

UNITAT 6: Les primeres civilitzacions 
 
Continguts: Les primeres civilitzacions fluvials. El creixent fèrtil: Mesopotàmia i Egipte. 
Causes de l’aparició de les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia. Aparició de l’escriptura. De 
les ciutats als imperis. L’antic Egipte. El país del Nil. Organització política, societat, cultura i 
art. Educació moral i cívica. Educar per a la no discriminació. 

 
 

UNITAT 7: La civilització grega 
 
Continguts: La Grècia clàssica. El marc geogràfic: l’Hèl�lade. Etapes històriques: època 
arcaica (Expansió grega, creació de les polis), època clàssica (Guerres mèdiques, 
esplendor d’Atenes i guerra del Peloponès) i època hel�lenística. Alexandre el Gran. La 
manera de viure dels grecs: organització política, l’oligarquia i la democràcia, la societat, 
l’economia i la ciutat. La religió. La cultura i l’art. Educació moral i cívica. Educar per a la no 
discriminació. Educar per la pau 

 
 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

Criteris d’avaluació  
Bloc 1. Geografia: el medi físic 

1. Analitzar i identificar les formes de 
representació del nostre planeta: el 
mapa; localitzar espais geogràfics i 
llocs en un mapa utilitzant les 
coordenades geogràfiques. 

2. Tenir una visió global del medi físic 
espanyol, europeu i mundial i les 
seves característiques generals. 

3. Descriure les peculiaritats del medi 
físic espanyol. 

4. Situar en el mapa d’Espanya les 
principals unitats i elements del relleu 
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peninsular. 
5. Conèixer i descriure els grans conjunts 

bioclimàtics que conformen l’espai 
geogràfic espanyol. 

6. Ser capaç de descriure les 
peculiaritats del medi físic europeu. 

7.  Situar en el mapa d’Europa les 
principals unitats i elements del relleu 
continental. 

8. Conèixer, comparar i descriure els 
grans conjunts bioclimàtics que 
conformen l’espai geogràfic europeu. 

9. Conèixer els principals espais naturals 
del nostre continent. 

10. Identificar i distingir les diferents 
representacions cartogràfiques i les 
seves escales. 

11. Localitzar en un mapa mundi físic les 
principals unitats de relleu mundials i 
els grans rius, així com les grans 
zones climàtiques i identificar les 
seves característiques. 

12. Conèixer, descriure i valorar l’acció de 
l’home sobre el medi ambient i les 
seves conseqüències. 

 
 

Criteris d’avaluació  
Bloc 2. Història: estudi de la història, prehistòria i civilitzacions antigues 

1. Entendre el procés d’hominització. 
2. Identificar, nomenar i classificar fonts 

històriques. 
3. Explicar les característiques de cada 

temps històric i certs esdeveniments 
que han determinat canvis 
fonamentals en la història, 
diferenciant períodes que faciliten el 
seu estudi i interpretació. 

4. Distingir la diferent escala temporal 
d’etapes com la Prehistòria i la 
Història antiga. 

5. Identificar i localitzar en el temps i en 
l’espai els processos i 
esdeveniments històrics més 
rellevants de la Prehistòria i l’Edat 
Antiga per adquirir una perspectiva 
global de la seva evolució. 

6. Datar la Prehistòria i conèixer les 
característiques de la vida humana 
corresponents als dos períodes en 
què es divideix: Paleolític i Neolític. 

7. Identificar els primers ritus religiosos. 
8. Datar l’Edat Antiga i conèixer 

algunes característiques de la vida 
humana en aquest període. 

9. Conèixer l’establiment i la difusió de 
diferents cultures urbanes, després 
del neolític. 

10. Entendre que els esdeveniments i 
processos succeeixen al llarg del 
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temps  i a la vegada en el temps 
(diacronia i sincronia). 

11. Reconèixer la importància del 
descobriment de l’escriptura. 

12. Explicar les etapes en les que es 
divideix la història d’Egipte. 

13. Identificar les principals 
característiques de la religió egípcia. 

14. Descriure alguns exemples 
arquitectònics d’Egipte i 
Mesopotàmia. 

15. Conèixer les característiques 
principals de les polis gregues. 

16. Entendre la transcendència dels 
conceptes “Democràcia” i 
“Colonització”. 

17. Distingir entre el sistema polític grec i 
hel�lenístic. 

18. Identificar i explicar diferències entre 
interpretacions de fonts diverses. 

19. Entendre la importància i influència 
de “el clàssic” en l’art occidental. 

21. Identificar i descriure els trets 
característiques d’obres de l’art grec i 
romà, diferenciant entre els que en són 
específics 

 
 

 
 
 
 

 UD1          UD2 UD3 

                        Bloc 1: Geografia: el medi físic  

CA1 X    

CA2   X  

CA3   X  

CA4   X  

CA5    X 

CA6   X  

CA7   X  

CA8    X 

CA9    X 

CA10 X    

CA11                        X  

CA12   X                       X 
 
 
 

 UD4 UD5 UD6 UD7 

     Bloc 2: Estudi de la història, prehistòria i civilitzacions antigues 

CA1  X   

CA2 X    

CA3 X    
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CA4 X X X  

CA5 X X X  

CA6  X   

CA7  X   

CA8 X  X  

CA9   X  

CA10 X    

CA11 X  X  

CA12   X  

CA13   X  

CA14   X  

CA15             X 

CA16             X 

CA17             X 

CA18             X 

CA19             X 

CA21             X 

 
   
             

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ  

4.1 Procediments d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 
 
L’avaluació ens serveix per a obtenir la informació necessària i com a referència per a 
l’actuació pedagògica sobre l’alumne/a. Es tenen en compte els objectius didàctics i els criteris 
d’avaluació. La dividim en inicial, formativa i final o sumativa. 
 
L’avaluació inicial entesa com els coneixements previs que l’alumne té adquirits i es pot fer oral 
o escrita a través de qüestionaris no gaire llargs.  
 
L’avaluació formativa ens permet fer el seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne/a i es 
valora a través d’activitats diversificades (de seguiment, reforç, adaptació i ampliació), de 
treballs de recerca i exposició de les produccions dels/ de les alumnes, a nivell escrit i oral, així 
com d’activitats periòdiques d’avaluació (controls i exàmens) 
 
L’avaluació final o sumativa ens permet saber el grau d’assoliments dels objectius didàctics. Hi 
ha una avaluació final o sumativa al final de cada avaluació, però que també és formativa, i al 
final del curs. 
La nota de cada una de les tres avaluacions, s’aprova si la nota no és inferior a 5 i s’obté per la 
mitjana ponderada de totes les notes de què es disposen a l’avaluació. 
 
 
4.2 Criteris de qualificació 
 
Nota de coneixements = 80% 
Nota d’actitud = 20% 
 
La nota de coneixements s’obté a partir de: 
Nota d’exàmens = 50% 
Nota de controls, treballs, exposicions orals, produccions escrites, esquemes, activitats 
didàctiques... = 30% 
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La nota d’actitud s’obté del resultat de 8 indicadors d’ avaluació: 
 
1.- Portar el material necessari. 
2.- Bon comportament 
3.- Presentació acurada de la llibreta i de les activitats didàctiques. 
4.- Bon rendiment valorant l’esforç i la constància i regularitat a les classes. 
5.- Aportar retalls de notícies sobre l’actualitat en tots els àmbits. 
6.- Col�laborar de manera activa i participativa a classe. 
7.- Valorar el treball de recerca. 
8.- Respecte i tolerància a la diversitat d’opinions, al treball dels altres i al propi i a la diversitat 
cultural. 
 
La qualificació final de l’alumne/a s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del 
curs. 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 
______________________________________________________________________ 
 
Recuperació d’avaluacions pendents 
 

En el cas que l’alumne no hagi obtingut qualificació positiva en una avaluació, realitzarà, al 
començament de la següent, una prova de recuperació. L’alumne/a haurà d’estudiar les unitats 
didàctiques que pertanyen a l’ avaluació que s’ha de recuperar i elaborar un dossier de 
recuperació que es penjarà a la plataforma educativa EDUCAND. El dossier d’activitats equival 
a un 20% de la nota i el 80% restant correspon a una prova escrita.  

 
Proves finals 
 
La nota final de la matèria serà la resultant de la mitjana aritmètica dels resultats de cadascuna 
de les avaluacions o recuperacions. 
 
 
Convocatòria extraordinària 
 

Els/les alumnes que els hi quedi la matèria suspesa al juny i l’hagin de recuperar en 
convocatòria extraordinària, el/la professor/a donarà un dossier d’activitats  de totes les unitats 
didàctiques del curs a recuperar que penjarà a la plataforma educativa EDUCAND, que 
l’alumne/a haurà de realitzar. Aquest dossier d’activitats didàctiques equival a un 20% de la 
nota final i el 80% restant correspon a una prova escrita a realitzar. En la prova escrita 
l’alumne/a s’examinarà dels objectius mínims de la matèria. 

 
. 
Matèries pendents de cursos anteriors 
 
A 1r d’ESO no hi ha recuperació de cursos anteriors ja que és el curs inici de l’ensenyança 
obligatòria. 

 
 


