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1. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, 

entendre el valor del diàleg, de la cooperació́, de la solidaritat, del respecte als drets humans 

com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

2. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç ̧, d’estudi, de treball individual i cooperatiu, i de 

disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç ̧ i per aconseguir un 

desenvolupament personal equilibrat. 

3. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar 

els estereotips que suposin discriminació́entre homes i dones. 

4. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació́ amb els 

altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i 

resoldre els conflictes pacíficament. 

5. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació́, el sentit crític, la 

iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir 

responsabilitats. 

6. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres 
cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 

7. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la 
societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

8. Comprendre i expressar amb correcció́, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en 

llengua catalana, en llengua castellana i, si s'escau, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i 

comunicació́ empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

9. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres. 

10. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació́ diverses, especialment en el 

camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació́amb sentit 

crític. 

11. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses 

disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de 

cada àmbit per a la seva resolució́ i presa de decisions. 

12. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora 

facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

13. Gaudir de la creació́ artística i respectar-la, comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió́ i de representació́. 

14. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i 

contribuir-ne a la conservació́ i millora. 

15. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, 

afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida 

quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió́ 

humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. 

PRESENTACIÓ DE MATÈRIA  

Matèria: 

 

Ciències Socials: 
Geografia i Història 
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1.- Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i 
humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades en la seva diversitat, 
així com els obstacles i les oportunitats que possibiliten d’acord amb els recursos que proporcionen. 

2.- Descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses. 
Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant 
tècniques d’orientació.  

3.- Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar 
l’impacte de l’activitat humana sobre el territori. 

4.- Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació determinada i valorar 
les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.  

5.- Identificar i analitzar els trets bàsics de la prehistòria, i descriure les característiques del paleolític. 

6.- Analitzar la transcendència de la revolució neolítica i la seva difusió. 

7.- Descriure i analitzar els trets bàsics de l’organització social, econòmica i política de les primeres 
societats urbanes i les seves aportacions culturals i artístiques. 

8.- Descriure i analitzar l’organització de les polis gregues i la seva expansió per la Mediterrània. 

9.- Exposar críticament les diferències fonamentals entre l’organització d’Atenes i el període 
hel·lenístic. 

10.- Identificar i analitzar les principals institucions de govern de Roma. 

11.- Identificar i analitzar les divinitats principals del panteó grecoromà. 

12.- Valorar l’impacte que va suposar per a les poblacions indígenes de la península Ibèrica la 
recepció de la cultura i formes d’organització política, econòmica i socials d’altres pobles de la 
Mediterrània. 

13.- Descriure i explicar què va significar la romanització a la Hispània romana i reconèixer algunes 
de les manifestacions artístiques més rellevants que es conserven. 

14.- Identificar i analitzar els aspectes fonamentals del cristianisme, reconèixer la seva organització 
fonamental i la seva relació amb el judaisme, i descriure la seva expansió. 

15. Identificar i analitzar algunes obres d’art significatives del període clàssic.  
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Competències transversals a la matèria de geografia  i història  
Àmbit  Dimensió  Competència  
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Instruments i aplicacions  3.- Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so 
i imatge en moviment per a produccions de documents 
digitals. 

Tractament de la 
informació i organització 
dels entorns de treball i 
aprenentatge 

5.- Construir nou coneixement personal mitjançant 
estratègies de tractament de la informació amb el suport 
d’aplicacions digitals. 

Ciutadania, hàbits, 
civisme i identitat digital 

9.- Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament 
personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la 
societat actual. 
11.- Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, 
tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de 
sostenibilitat i d’identitat digital. 
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l Autoconeixement 1.- Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés 
de creixement personal (�� C11 CS)* 

Aprendre a aprendre 2.- Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 
intervenen en el propi aprenentatge. (�� C2 CS) 
3.- Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida (�� C5 CS) 

Participació 4.- Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 
reflexiva i responsable (�� C12 CS) 

 
*��C11 CS = relacionada amb Competència 11 de l’àmbit de ciències socials.  

Competències de l’àmbit de les ciències socials  
Dimensions  Competència  

 
 
 
 

Històrica 
 

1.- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica. 
2.- Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 
preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 
3.- Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el 
futur és fruit de les decisions i accions actuals. 
4.- Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 
intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

 
 

Geogràfica 
 

5.- Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat. 
6.- Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi 
de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions. 

 
 
 

Cultural i 
Artística 

8.- Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i 
la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 
9.- Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-
ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 
10.- Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la 
identitat personal dins d’un món global i divers. 

 
 
 

Ciutadana 

11.- Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític. 

12.- Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir 
drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica. 
13.- Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la 
igualtat entre homes i dones. 
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El procés d’aprenentatge s’avalua mitjançant els instruments següents: 

a) Proves escrites i/o orals: 
    Realització de dues o més proves escrites per avaluació / trimestre. 

Les proves poden incloure: activitats corregides a l’aula, definicions o preguntes curtes, la 
redacció d’un tema-síntesi amb els nous conceptes assumits, preguntes de vertader o fals, 
de relacionar amb fletxes, d’elecció de múltiples respostes, d’omplir buits, situar topònims, 
comentar gràfics, mapes, imatges, textos, etc. 

També es contempla la possibilitat de realitzar la prova escrita de manera oral i/o d’avaluar 
alguns continguts per mitjà d’alguna prova o exercici oral, però només ocasionalment i de 
manera extraordinària o excepcional.  

b) Treballs i exercicis orals i/o escrits:  

• Realització correcta de les pràctiques i activitats.   
• Resultats del treball, la seva presentació escrita i oral (Polidesa de la feina, originalitat, 

etc.) 
• Desenvolupament del pensament crític i posicionament conscient de l’alumne. 
• Habilitats comunicatives, expressió de les idees pròpies i respecte de les opinions 

alienes. 
• Habilitats del treball col·laboratiu, sentit de compromís social. 
• Desenvolupament de competències de recerca i selecció de informació, d’ús i 

apropiació d’eines de treball i comunicació.  
• Seguiment: El treball col·laboratiu, fonts adequades i suficients, iniciativa en la recerca, 

seguiment de les indicacions del tutor,  
• Capacitats de síntesi, d’extreure dades significatives, d’analitzar les dificultats i 

entrebancs específics en el desenvolupament del treball, de resoldre les dificultats 
abans esmentades. 

• Fonts d’informació utilitzades, etc 

• Altres.  

Les diferents activitats, treballs i exercicis escr its es recolliran en una llibreta  (gran 
sols per aquesta matèria) o dossier . Aquesta llibreta o dossier s’haurà d’entregar dins del 
terminis establerts i es qualificarà. És imprescindible lliurar-la/lo per aprovar la matèria.  

c) Observació sistemàtica: 

• Elaborar i lliurar a temps els exercicis  
• Comportament adequat i respecte vers els companys i professor. 
• Participació a l’aula. 
• Predisposició per la feina, implicació individual. 
• Retards, avisos, expulsions. 
• Iniciativa, organització i autonomia de l’alumne. 
• Esforç en la realització del treball, regularitat en les tasques personals. 

• Altres. 

A més a més cal considerar que l’assistència  a classe es tindrà en compte i està totalment 
prohibit l’ús de mòbils i dispositius electrònics a  l’aula sense el permís del professor. 

La qualificació final  serà la nota mitjana de les tres avaluacions, sempre, matisada per la 
nota de la tercera avaluació.  

El grup d’adaptació tindrà els continguts, les activitats d’aprenentatge i les proves 
d’avaluació adaptades a les seves necessitats educatives. 
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Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les 
competències s’utilitzen qualificacions qualitatives, que són:  

 TAULA D’EQUIVALÈNCIES 

Q
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Assoliment excel·lent (AE) 

 

Excel·lent / Sobresaliente (SB): 9 o 10 

Assoliment notable (AN) 

 

Notable (NT): 7 o 8 

Assoliment satisfactori (AS) Suficient / Suficiente (SU): 5 

Bé / Bien (BI): 6 

No assoliment (NA) 

 

Insuficient / Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4 
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La recuperació de l’assignatura es dosificarà al llarg del curs i es podrà fer un cop cada 
trimestre. D’aquesta manera s’estableix un període de recuperació per a cada trimestre no 
superat. La recuperació es farà al llarg del trimestre següent al que s’ha suspès, excepte la 
del tercer trimestre, que s’efectuarà durant la darrera setmana d’exàmens del mes de juny.  

La recuperació consistirà en el lliurament del dossier i/o la realització d’una o més proves 
escrites i/o orals. Si és convenient l’assignatura i/o trimestres suspesos es podran recuperar 
a final de curs (recuperació de juny). Si al final l’alumne no aprova disposarà de la 
recuperació de setembre. En aquest cas haurà de lliurar un dossier d’activitats i realitzar 
una prova escrita (excepcionalment de manera oral).   
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• Llibre de text Santillana: Geografia i Història, Sèrie Descobreix, 1r ESO, 2015 (ISBN: 

978-84-9047-904-9).  
• Llibreta (gran sols per aquesta matèria) i/o dossier recopilatori d’exercicis i activitats 

d’aprenentatge realitzades a l’aula i a casa.   
• Bolígrafs (2 o 3 colors), llapis, goma, colors, regle, tisores petites de punta roma i 

pegament. Ocasionalment es requerirà calculadora, compàs, transportador d’angles, 
etc.  

• Ordinador i intranet. (En cas de no disposar d’ordinador propi i/o intranet es 
suggereix que s’utilitzin i consultin els recursos tecnològics de les biblioteques 
públiques o municipals). 

• Articles periodístics, vídeos, documentals i reportatges televisius (tots relacionats 
amb les ciències socials).  

• Recursos TIC penjats al curs obert en la plataforma Moodle del centre.  

 
 
 


