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1. OBJECTIUS 
 

 
 

Els objectius generals d’aquest projecte estan formulats d’acord amb els objectius generals que s’han 

d’assolir segons la programació del “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. Per tal de concretar- los 

treballarem amb l’ajut de la GUIA del professor de Edebé que es presenta com a referència: 

1. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interaccions entre els 

fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquests coneixements per comprendre la pluralitat 

de causes que expliquen l’evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones 

desenvolupen en elles i els seus problemes més rellevants. 

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el 

medi físic, les interaccions que es donen entre ells i les que els grups humans estableixen en 

la utilització de l’espai i dels seus recursos, valorant les conseqüències de tipus econòmics, 

socials, culturals, polítics i mediambientals. 

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats sobre el medi en el que 

es desenvolupen i que organitzen. 

4. Identificar, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del 

món i de les grans àrees geoeconòmiques, així com les característiques físiques i humanes 
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INTRODUCCIÓ A LA MATÉRIA 

Presentació dels docents i dels alumnes. Explicació del funcionament dels continguts i 

del funcionament de la matèria. Material necessari. Metodologia. Avaluació. Calendari. 

Prova inicial. 

UNITAT 0: 

Contingut: 

HUMANISME I RENAIXEMENT 

Canvis que condicionen el pas de l’edat mitjana a l’edat moderna. Formació de l’estat 

modern. L’Humanisme. Reformes religioses. Renaixement: arquitectura, escultura i 

pintura. (Educació pel medi ambient, la sostenibilitat, la pau i l’amor a l’art) 

UNITAT 1: 

Continguts: 

d’Europa i d’Espanya. 

5. Identificar i localitzar en el territori i en l’espai els processos i esdeveniments geogràfics 

rellevants del món, d’Europa i d’Espanya per 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 que es pertany. 

6. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància d’altres cultures i 

opinions que no coincideixin amb les pròpies, sense renunciar per això a un judici sobre 

les mateixes. 

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques 

en la seva realitat socials i cultural per valorar i respectar el patrimoni natural, històrics, 

cultural i artístic, assumint la responsabilitat que suposa la seva conservació i apreciant-

los com recursos per enriquiment individual i col·lectiu. 

8. Adquirir i utilitzar el vocabulari específic que aporten les ciències socials perquè la seva 

incorporació al vocabulari habitual augmenti la precisió en el seu ús del llenguatge i 

millori la comunicació. 

9. Buscar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, 

estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la que proporciona l’entorn 

físic i social, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-la 

d’acord amb l’objectiu perseguit i comunicar-la als altres de manera organitzada i 

intel·ligible. 

10. Realitzar treballs en grup i individual en debats amb una actitud constructiva, crítica i 

tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via 

necessària per la solució dels problemes humans i socials. 

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant el seus valors i 

bases fonamentals, així com els drets i llibertats irrenunciables; i condició necessària per 

la pau, denunciant actituds i situacions discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari 

amb els  pobles, grups socials i persones. 

 

 
2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

 

1a AVALUACIÓ 
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LA MONARQUIA HISPÀNICA 

Els Reis Catòlics: la monarquia hispànica. La construcció de l’estat modern. Carles I: un 

canvi de dinastia. L’imperi de Felip II. El Renaixement a Espanya. 

(Educació per la pau i la igualtat entre gèneres i cultures) 

UNITAT 3: 

Continguts: 

L’EUROPA DEL SEGLE XVII 

La pugna pel predomini europeu. Absolutisme i parlamentarisme. La fi de l’hegemonia 

hispànica. Catalunya dins la monarquia dels Àustria. Economia i societat al segle XVII. 

Cultura i ciència al segle XVII. El Barroc europeu. El Barroc hispànic. 

(Educació per la pau, la igualtat i l’amor a l’art) 

UNITAT 4: 

Continguts: 

 

 
 

 

 
 

 
S3 A, B i AB 

 
U.D. 0 

 
U.D.1 

 
U.D.2 

 
U.D.3 

 
U.D.4 

Sessions 

d’avaluació 

 
Total 

3 7 7 7 7 2 3*11=33 

UNITAT 2: ELS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS 

Continguts: Causes, fets i conseqüències de les exploracions i els descobriments del segle XV. La 

conquesta i la colonització d’Amèrica. Les cultures precolombienes. 

(Educació pel medi ambient, la sostenibilitat, la pau i la igualtat entre gèneres i cultures) 
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GEOGRAFIA FÍSICA 

Geografia física mundia. Geografia física europea. Geografia física espanyola. 

Geografia física catalana. 

(Educació pel medi ambient, la sostenibilitat, la pau, la igualtat i la justícia social) 

UNITAT 5: 

Continguts: 

UNITAT 6: GEOGRAFIA HUMANA 

Continguts: Les desigualtats socioeconòmiques al món. Els països desenvolupats. Els països 

subdesenvolupats. Els països emergents. Les conseqüències de la globalització. 

Respostes a la globalització. 

(Educació pel medi ambient,la sostenibilitat, la pau i la igualtat) 

UNITAT 7: L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

Continguts: Concepte d’economia. Què és una activitat econòmica? Necessitats, béns i serveis. 

Classificació de les activitats econòmiques. Factors productius. Els agents econòmics. 

L’economia de mercat. Institucions i indicadors bàsics de l’economia de mercat. El món 

del treball. L’economia en l’actualitat. 

(Educació per la pau, la igualtat de gèneres, la sostenibilitat i el medi ambient) 

UNITAT 8: EL SECTOR PRIMARI 

Continguts:   El sector primari. Els factors i el elements del paisatge agrari.   Distribució i situació   

actual de l’agricultura i la ramaderia. Els sistemes agraris tradicionals i tecnificats. 

Anàlisi d’un paisatge agrari. La ramaderia i la silvicultura. La pesca. 

(Educació per la pau, la igualtat de gèneres, la sostenibilitat i el medi ambient) 

UNITAT 9: EL SECTOR SECUNDARI 

Continguts: El sector secundari. Les primeres matèries. Fonts d’energia. El procés industrial i 

l’empresa. La localització industrial. Anàlisi d’un paisatge industrial. Problemes 

mediambientals. 

(Educació per la pau, la igualtat de gèneres, la sostenibilitat i el medi ambient) 

UNITAT 10: EL SECTOR TERCIARI 

Continguts: El sector terciari o de serveis. Els serveis socials. Els serveis a les empreses i als 

consumidors. El turisme. 

(Educació per la pau, la igualtat de gèneres, la sostenibilitat i el medi ambient) 

2a AVALUACIÓ 

 

 

 

 
 

 
S3 A, B i AB 

 
U.D. 5 

 
U.D.6 

 
U.D.7 

Sessions 

d’avaluació 

 
Total 

10 10 10 3 3*11=33 

 
 

3a AVALUACIÓ 

 

 

 

 
 

 
S3 A, B i AB 

 
U.D. 8 

 
U.D.9 

 
U.D.10 

Sessions 

d’avaluació 

 
Total 

10 10 10 3 3*11=33 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 
 

Criteris d’avaluació publicats pel “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte” al currículum del BOE. 

 
Geografia i Història. 3r ESO 

Bloc 1. Geografia. L’espai humà: el Món 

1. Comentar la informació en mapes del món sobre la densitat de població i les migracions. 

2. Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics. 

3. Entendre la idea de “desenvolupament sostenible” i les seves implicacions. 

4. Localitzar els recursos agraris i naturals en el mapa mundial. 

5. Explicar la distribució desigual de les regions industrialitzades en el món. 

6. Analitzar l’impacta dels mitjans de transport en el seu entorn. 

7. Analitzar les dades del pes del sector terciari d’un país davant les dels sectors primari i 

secundari. Extreure conclusions. 

8. Senyalar en una mapa mundi les grans àrees urbanes i realitzar el comentari. 

9. Identificar el paper de les grans ciutats mundial com a dinamitzadores de l’economia de les 

seves regions. 

10. Analitzar textos que reflecteixin un nivell de consum contrastat en diferents països i 

extreure conclusions. 

11. Analitzar gràfics de barres per països on es representi el comerç desigual i el deute extern 

entre països en desenvolupament i els desenvolupats. 

12. Relacionar àrees de conflicte bèl·lic en el món amb factors econòmics i polítics. 

Bloc 2. Història: L’Edat Moderna (fins el segle XVII) 

1. Comprendre la significació històrica de l’etapa del Renaixement a Europa. 

2. Relacionar la transcendència de la nova mirada dels humanistes, els artistes i 

científics del Renaixement amb etapes anteriors i posteriors. 

3. Analitzar el regnat dels Reis Catòlics com una etapa de transició entre l’Edat Mitja i 

l’Edat Moderna. 

4. Entendre els processos de conquesta i colonització, i les seves conseqüències. 

5. Comprendre la diferència entre els regnes medievals i les monarquies modernes. 

6. Conèixer característiques de les polítiques internes i les relacions exteriors dels 

segles XVI i XVII a Europa. 

7. Conèixer la importància d’alguns autors i obres d’aquests segles. 

8. Conèixer la importància de l’art Barroc a Europa i a Amèrica. Utilitzar el vocabulari 

històric amb precisió, insertant-lo en el context adequat. 

 
Criteris d’avaluació desenvolupats en les diferents unitats de programació. 

 
 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 

BLOC 1 

CA1        X X X X 

CA2        X X   

CA3     X X X     

CA4     X   X    

CA5      X  X    

CA6       X X    

CA7       X X    

CA8         X  X 

CA9         X X X 
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CA10         X X X 

CA11     X X X X X X X 

CA12     X X X X X X X 

BLOC 2 

CA1 X X          

CA2 X X X X        

CA3  X X X        

CA4  X X         

CA5   X X        

CA6   X X        

CA7 X X X X        

CA8 X X X X        

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

La nota de coneixements s’obté a partir del resultat d’exàmens, controls, pràctiques, exercicis i 

activitats proposades. La nota d’actitud s’obté dels ítems actitudinals. 

La qualificació final de l’alumne/a s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del curs. 

 
1a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació  

1r parcial 20% 1r parcial 20% 1r parcial 20%  

80% Coneixements 2n parcial 20% 2n parcial 20% 2n parcial 20% 

Projecte 30% Projecte 30% Projecte 30% 

Controls 10% Controls 10% Controls 10% 
 

- Portar el materials (llibre i fulls) i presentació correcte i puntual. 

- Vocabulari específic i propi de la materia. 

- Argumentar i justificar opinions i punts de vista. 

- Respecte vers la matèria, els companys i els professionals. 

 

 
20% Actituds 

 
5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

 

Al acabar cada avaluació, els alumnes suspesos tenen dret a un exámen de recuperació que es 
realitzará en les dates senyalades en el calendari escolar del centre. 
 

Els alumnes que hagin obtingut un resultat de no aprovat en les tres avaluacions s’hauran de 
presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts de l’assignatura. Els alumnes que en els 
exàmens de recuperació ordinaris no superin les avaluacions pendents, una o les dues de què es poden 
presentar, també hauran d’anar a la convocatòria extraordinària. 

 
L’examen de recuperació extraordinari tindrà la mateixa estructura que els exàmens realitzats durant 

el curs. Es poden demanar treballs obligatoris, al igual que treballs no presentats, que complementin la nota 
de la convocatòria extraordinària. 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 
 

En la matèria de ciències socials: geografia i història, serà el/la professor/a que imparteix la 

matèria, el/la que dissenya i organitza el pla de recuperació per a l’alumne/a que li queden 

pendents els continguts d’aquest nivell. 

El pla de treball inclou: 

- Bloc 1: dossier d’activitats i exercicis que serà entregat a principi de curs; més una 

prova- examen que es portarà a terme en el decurs de convocatòria que marqui la 
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direcció del centre. 

- Bloc 2: dossier d’activitats i exercicis que serà entregat havent finalitzat el primer bloc; 

més una prova-examen que farà en el decurs de convocatòria que marqui la direcció 

del centre. 

La nota final serà una mitjana aritmètica dels dos treball més les dues proves-exàmens. Si la 

mitjana és entre el 4 o 5, es podrà valorar com a criteri extraordinàri l’actitud de l’alumne/a durant 

el curs, per tal de qualificar positivament o negativament el resultat final de la matèria. 

En el supòsit d’arribar a la convocatòria de setembre, els percentatges seran un 70% l’examen i 

un 30% el treball d’estiu. 

La qualificació final de la matèria pendent del curs anterior no podrà ser superior a 5.
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