ASSIGNATURA:
NIVELL: ESO
Grups
A
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CURS:

1r

Professor/ Professora
JOAN ROSSELLÓ
JOAN ROSSELLÓ
MARIA LUISA SERRANO
JOAN ROSSELLÓ
MARIA LUISA SERRANO

1a avaluació (del 13/09/21 fins al 22/12/21); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
Unitat 1. La terra




Criteris d’avaluació.
Conèixer la Terra com un sistema dinàmic.
Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa. Localitzar
espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant
dades de coordenades geogràfiques.

Unitat 2. El relleu de la terra

 Situar al mapa els principals elements i unitats del relleu peninsular, insular i europeu,
així com els grans conjunts o espais bioclimàtics.

Unitat 3. Les aigües de la terra

 Situar al mapa els principals mars i rius a cada continent.

Unitat 4. El temps i el clima

 Conèixer els principals espais naturals del
nostre continent.
 Conèixer, comparar i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l’espai geogràfic europeu.

Unitat 5. Medi natural i problemes
mediambientals



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

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
Continguts essencials
Unitat 6. La prehistòria
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Criteris d’avaluació.
 Entendre el procés d’hominització.
 Datar la prehistòria i conèixer les caracterís-







Unitat 7. Les civilitzacions fluvials:
Mesopotàmia i Egipte








Unitat 8. El món clàssic: Grècia







tiques de la vida humana corresponents als
dos períodes en què es divideix: paleolític i
neolític.
Identificar els primers ritus religiosos.
Conèixer l’establiment i la difusió de diferents cultures urbanes després del neolític.
Explicar les característiques de cada temps
històric i certs esdeveniments que han determinat canvis fonamentals en el rumb de la
història
Identificar i localitzar en el temps i en l’espai
els processos i els esdeveniments històrics
més rellevants de la prehistòria
Distingir la diferent escala temporal d’etapes
com la prehistòria i la història antiga.
Datar l’edat antiga i conèixer algunes característiques de la vida humana en aquest període (cultura, religió).
Reconèixer la importància del descobriment
de l’escriptura.
Explicar les etapes en què es divideix la
història d’Egipte.
Descriure alguns exemples arquitectònics
d’Egipte i de Mesopotàmia.
Conèixer els trets principals de les polis gregues.
Entendre la transcendència dels conceptes de
democràcia i colonització.
Caracteritzar els trets principals de la societat, l’economia i la cultura gregues.
Identificar i descriure els trets característics
d’obres de l’art grec



Unitat 9. El món clàssic: Roma

3a avaluació

 Caracteritzar els trets principals de la societat, l’economia i la cultura romanes.
 Identificar i descriure els trets característics
d’obres de l’art grec i romà.
 Entendre les causes de l’enfonsament de
l’imperi Romà i l’aparició dels regnes
germànics

ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22; 9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22 fins al 31/05/22; 5 setmanes.
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Continguts essencials
Unitat 10. La P. Ibèrica: els pobles
prerromans



Unitat 11. La Hispània romana



Unitat 12. Les Illes Balears a la Prehistòria
i Edat Antiga




Instruments d’avaluació
● Proves escrites i/o treballs de recerca
●
●
●
●
●
●

Treballs proposats per fer a casa
Activitats d’aula individuals i en petit grup
Intervencions a classe
Informes d’activitats complementàries
Quadern de classe (i de laboratori)
Actitud envers l’assignatura

Criteris d’avaluació
Caracteritzar els trets essencials dels pobles
íbers i celtes, identificant els elements
originals i valorant el seu paper i la seva
aportació historicocultural
Establir connexions entre el passat de la Hispania romana i el present.
Conèixer la cultura talaiòtica
Conèixer l’etapa cartaginesa i la romana

Criteri de qualificació
(% de la nota)
60 % de la nota

30 % feina a classe, quadern,
deures...
10 % actitud, comportament,
participació

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs i deures el dia assenyalat (es requerirà justificant mèdic en cas d’absència) i d’una manera clara i ordenada; atenció durant les
explicacions; respecte als companys/es i a la professora; puntualitat, participació a l’aula; esperit d’equip, seguiment de les indicacions del professor.
La qualificació de cada avaluació prové de la mitjana de les notes dels exàmens (nota de cada
prova dividida per número de proves) que representa el 60% de la nota final, un 30% resulta de
la realització i entrega de les feines i activitats i un 10% de l’actitud i comportament de
l’alumne/a. Una nota inferior a 5 significa un insuficient.
La nota final de l’assignatura serà el resultat de fer la mitjana de les notes de les 3 avaluacions.
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior a 5,0.
Els alumnes que han suspès el primer i el segon trimestre hauran d’entregar una feina (activitats,
treball d’investigació, etc) el mes de gener i el mes d’abril.
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ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat
X
X

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA
si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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Posau una creu

X

X

