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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 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 2  de  6 

 

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. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

1a Avaluació 
 
UNITAT 0: Presentació de la matèria. 
 
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. 
                     Avaluació inicial. 
 

 
UNITAT 1: La civilització Romana 
Continguts: Els orígens de Roma. Marc geogràfic: les etapes de l’expansió. Etapes de la 
història de Roma: la monarquia. La República i l’Imperi. La fi de l’imperi romà d’occident. 
La manera de viure dels romans. Societat desigual: ciutadans i no ciutadans. L’activitat 
econòmica. Els esclaus. La trilogia mediterrània. El comerç. Urbanisme i obres públiques. 
La religió i l’art. La romanització: llengua, dret i cultura. Llegat històric. (Educació moral i 
cívica, educar per a la no discriminació i per la pau) 
                      
 
UNITAT 3: La fi del món antic 
Continguts: Crisi de l’imperi romà. Causes i conseqüències de la crisi. Les invasions dels 
pobles germànics. Assentaments dels pobles germànics. Visigots, francs. L’imperi bizantí. 
(Educació moral i cívica i educar per la pau) 

 
 
 
UNITAT 4: l’ Islam.  Al-Àndalus I regnes cristians 
Continguts: L’ Islam. Els orígens. Mahoma. La religió islàmica. Llibre sagrat. Els pilars de 
l’ islam. Les normes morals. Expansió de l’ Islam. Causes i conseqüències. Cultura i art 
islàmic. L’ islam a la Península Ibèrica: l’Al-Àndalus. Els primers regnes cristians. 
(Educació moral i cívica, educar per a la no discrimanació racial, per raó de sexe ni per 
religió, educar per la pau) 

 
 
 
2ª Avaluació 
 
UNITAT 5: La societat feudal  
Continguts: Pervivència de diverses cultures: imperi musulmà, imperi bizantí i l’Europa 
prefeudal. Alta edat mitjana: característiques. Europa i la Mediterrània cap a l’any 1000. El 
feudalisme: societat, política, economia i població. Pervivència de diverses cultures: imperi 
musulmà, imperi bizantí i l’Europa prefeudal. Alta edat mitjana: característiques. Europa i 
la Mediterrània cap a l’any 1000. El feudalisme: societat, política, economia i població. 
(Educació moral i cívica, educar per a la no discriminació per raó racial, de sexe o religió, 
educar per la pau) 
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UNITAT 6: La Baixa edat mitjana 
Continguts: Característiques de la baixa edat mitjana. Renaixement de les ciutats. Grups 
socials. Reforçament de les monarquies. Excedent agrícola i demogràfic, comerç i 
artesania. Els gremis. 
 
 
UNITAT 7: La cultura i l’art medieval 
Continguts: L’art com a expressió de la societat medieval. L’art de l’alta edat mitjana: 
Preromànic i romànic. Característiques de l’arquitectura, escultura i pintura. L’art de la 
baixa edat mitjana: el gòtic. Característiques de l’arquitectura, escultura i pintura. 

 
 
    3a Avaluació 
 
UNITAT 7: La cultura i l’art medieval 
Continguts: L’art com a expressió de la societat medieval. L’art de l’alta edat mitjana: 
Preromànic i romànic. Característiques de l’arquitectura, escultura i pintura. L’art de la 
baixa edat mitjana: el gòtic. Característiques de l’arquitectura, escultura i pintura. 
 
UNITAT 8: La població al món, Europa i Espanya 
Continguts: Distribució de la població mundial, d’Europa i d’Espanya. Dinàmica de la 
població mundial, d’Europa i d’Espanya. Estructura de la població mundial, d’Europa i 
d’Espanya. Les migracions. (Educació moral i cívica, educar per a la no discriminació per 
raó cultural , religiosa o de sexe, educar per la pau) 

 
 

UNITAT 9: Les ciutats al llarg de la història 
Continguts:  
Assentament de la població: hàbitat rural i hàbitat urbà. L’estructura de les ciutats. Els 
grans canvis en el desenvolupament urbà. Els ritmes de transformació urbana. (Educació 
moral i cívica) 

 
 
 
UNITAT 10: Geografia política 
Continguts: Geografia política d’Espanya, Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i 
l’Antàrtida 
 
 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Criteris d’avaluació  

Bloc 1. L’espai humà: Espanya i Europa 
1. Analitzar les característiques de la 

població espanyola, distribució, 
dinàmica i evolució, així com els 
moviments migratoris. 

2. Conèixer l’organització territorial 
d’Espanya. 

3. Conèixer i analitzar els problemes i 
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reptes mediambientals que afronta 
Espanya, el seu origen i les 
possibles vies per a afrontar 
aquests problemes. 

4. Conèixer els principals espais 
naturals protegits a nivell peninsular 
i insular. 

5. Identificar els principals paisatges 
humanitzats espanyols identificant-
los per comunitats autònomes. 

6. Reconèixer les característiques de 
les ciutats espanyoles i les formes 
d’ocupació de l’espai urbà. 

7. Analitzar la població europea, 
distribució, evolució, dinàmica, 
migracions i polítiques de població. 

8. Reconèixer les activitats 
econòmiques que es realitzen a 
Europa, en els tres sectors, 
identificant distintes polítiques 
econòmiques. 

9. Comprendre el procés 
d’urbanització, els seus pros i 
contres a Europa. 

 
 
 
 
 
 
 

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

20. Caracteritzar els trets principals de la 
societat, economia i cultura romanes. 
21. Identificar i descriure els trets 
característiques d’obres de l’art grec i 
romà, diferenciant entre els que en són 
específics. 
22. Establir connexions entre el passat de 
la Hispania romana i el present. 
23. Reconèixer els conceptes de canvi i 
continuïtat en la història de la Roma antiga. 

 
1. Descriure la nova situació 

econòmica, social i política dels 
regnes germànics 

. 
2. Caracteritzar l’Alta Edat Mitjana a 

Europa reconeixent la dificultat de la 
manca de fonts històriques en 
aquest període. 

3. Explicar l’organització feudal i les 
seves conseqüències. 
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4. Analitzar l’evolució dels regnes 
cristians i musulmans, en els seus 
aspectes socioeconòmics, polítics i 
culturals. 

5. Entendre el procés de les 
conquestes i la repoblació dels 
regnes cristians a la Península 
Ibèrica i les seves relacions amb 
l’Al-Àndalus. 

6. Comprendre les funcions diverses 
de l’art de l’Edat Mitjana. 

7. Entendre el concepte de crisi i les 
seves conseqüències econòmiques 
i socials. 

 
 
 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 
 

Bloc1 
   

CA1       X   
CA2         X 
CA3       X   
CA4       X   
CA5       X   
CA6       X X  
CA7       X  X 
CA8       X   
CA9        X  

 
Bloc2 

   

CA20 X         
CA21 X         
CA22 X         
CA23 X         
CA1  X        
CA2  X X X      
CA3    X      
CA4   X       
CA5   X       
CA6      X    
CA7 X X X X X X    

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

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. 
Nota de coneixements = 80% 
Nota d’actitud = 20% 
 
La nota de coneixements s’obté a partir de: 
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Nota d’exàmens, exposicions orals, treballs = 50% 
Nota controls, treballs, exposicions orals, produccions escrites, esquemes, activitats 
didàctiques, deures... = 30% 
 
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, 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 i s’aprova si la nota no és inferior a 5. 
 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

En el cas que l’alumne/a 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 ha de recuperar, fer l’examen que equival 
al 80% de la nota i un treball de recuperació que equival al 20% de la nota de recuperació.  

 

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 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 

L’alumne/a podrà presentar-se a les recuperacions de pendents un cop el centre hagi 
establert el calendari de recuperacions de pendents. L’alumne/a realitzarà les activitats 
didàctiques d’un dossier que representarà el 20% de la nota i farà una prova escrita on posarà 
en pràctica els coneixements que ha treballat en el dossier (objectius mínims) i la nota de la 
prova escrita representarà el 80% de la nota final. 

 

 


