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1. Introducció 
 

1.1. Justificació  

 

La programació didàctica és l'instrument de planificació educativa que guia els procediments 
d'ensenyament i aprenentatge que pretenem desenvolupar amb l'alumnat. 

S'entén per programació didàctica un disseny orientatiu de la pràctica docent que, a partir de la 
concreció dels elements del projecte curricular, inclou com a mínim els objectius, els continguts, 
les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, les estratègies metodològiques i els criteris de avaluació 
del procés d'ensenyament i aprenentatge, per un període de temps determinat. 

Des del punt de vista de l'estructura del currículum, la programació didàctica és el nivell de 
concreció encarregat de dur a la pràctica les indicacions de l'administració educativa previstes en 
el marc curricular prescrit. 

Respecte al coneixement de la societat, tant a pel que fa al seu passat històric com pel que fa al 
territori en el qual s'assenta, ha constituït sempre, dins de la tradició occidental, una part 
fonamental de l'educació dels joves. 

La Geografia i la Història exerceixen una funció vertebradora dins l'àmbit de les humanitats, en 
establir les coordenades d'espai i temps en què s'insereix qualsevol realitat o procés social. 

La Història ha de proporcionar als alumnes coneixements i mètodes per comprendre l'evolució de 
les societats a través del temps. La Geografia ha de fer-ho preferentment en la dimensió espacial. 
Ambdues compleixen la finalitat de formar els alumnes, oferint-los una visió global del món i un 
conjunt de valors imprescindibles perquè adoptin una actitud ètica i compromesa, dins d'una 
societat plural i solidària. 

 

a) Fonament legal 

 

La programació didàctica és el tercer nivell de concreció curricular. Es basa sobretot en el Decret 
112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària 
Obligatòria a la Comunitat Valenciana, i en el Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual 
s’estableix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. 

Aquests es basen en l'ordenament legal de l'Estat en matèria d'educació i de delegació de 
competències, principalment en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (art. 53) , que disposa la competència educativa de la 
Generalitat Valenciana, sense perjudici del que disposi la Constitució Espanyola i les lleis 
orgàniques. 

El professorat és l'encarregat d'elaborar la programació didàctica, el disseny orientatiu de la 
pràctica docent de la seva matèria, i desenvolupar els elements que la conformen. 

 

b) Fonament pedagògic 

 

La programació didàctica suposa la resposta educativa a la naturalesa intencional de l'educació. 
Alguns autors (Benejam et al., 1997) parlen de la programació i la planificació educativa com a 
instrument que respon a un intent de racionalitzar la pràctica pedagògica, de tal manera que 
aquesta no sigui arbitrària. A més, aquestes estratègies de disseny i planificació prèvia 
garanteixen la qualitat dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i afavoreix l'adequació i les 
modificacions de la pròpia planificació. 

La programació didàctica s'ha de basar en el Projecte de Centre i el projecte curricular, així com 
en els aspectes més rellevants de la memòria final del curs anterior i en les indicacions del Pla 
d'Atenció a la Diversitat. També ha d'estar sustentada en la reflexió conjunta del professorat i 
recolzada en un conjunt de materials curriculars, procedents de publicacions editorials i d'altres 
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materials elaborats, de manera que sigui viable i aplicable a l'aula. Ha de ser també flexible, 
perquè pugui adaptar a cada aula i docent. Ha de ser realista, perquè sigui una orientació valuosa 
en la pràctica docent. I de mantenir una certa continuïtat temporal, perquè tingui una certa 
coherència diacrònica. 

 

1.2. Contextualització  

 

a) El centre educatiu – assignatures que imparteix el Departament 

 

El nostre Departament pertany a l'IES Rei En Jaume, situat a la zona sud-est de la ciutat d'Alzira 
(la Ribera Alta), i imparteix assignatures en tots els nivells educatius, tant en Secundària com en 
Batxillerat.  

En els quatre cursos d’ESO s’imparteixen tres hores setmanals l’assignatura obligatòria de 
Ciències Socials, Geografia i Història. En 1r de Batxillerat-Humanitats s’imparteix Història del Món 
Contemporani, de quatre hores setmanals. En 2n de Batxillerat s’imparteixen les assignatures 
d’Història d'Espanya, Geografia i Història de l'Art amb una dedicació de quatre hores les dos 
últimes, i tres hores la d’Espanya. També té assignat el nostre Departament l’assignatura 
d'Educació per a la Ciutadania de 2n d’ESO, amb una hora setmanal. 

 

b) L’alumnat: breu perfil psicològic de l’adolescèn cia 

 

Els nivells d’ESO i Batxillerat corresponen generalment a un interval que va dels 12 als 18 anys 
del nostre alumnat. Eixos són els anys de la pubertat, en la qual esdevenen grans 
transformacions. Físicament el dimorfisme sexual s’accentua. Els canvis són molt cridaners. 
Tenen preocupació pel seu aspecte i el seu cos. Una preocupació relacionada també amb el 
desenvolupament cognitiu, però sobretot amb el desig de ser admesos socialment. 

Al principi de l’adolescència, al voltant dels dotze anys, es comença a adquirir el pensament 
formal, la capacitat per a raonar sobre allò possible, formular, controlar i comprovar hipòtesis i 
elaborar argumentacions de tipus proposicional, el domini de les quals van ubicar Inhelder i 
Piaget, inicialment, entre els catorze i quinze anys, per a traslladar-la després als quinze i vint 
anys. El seu coneixement sobre la realitat social s’amplia gràcies a un major domini del temps i la 
causalitat, la qual cosa afavoreix l’aprenentatge de la Història. No obstant això, com el pensament 
formal està lligat a conceptes i estratègies avançades del mètode científic, no tots apleguen a 
dominar-lo.  

El procés d’interiorització de valors i pautes culturals, a més del perfeccionament en l’adquisició 
d’habilitats tècniques, socials i de comunicació, porten a la consecució de la pròpia autonomia 
davant del medi. 

En aquesta edat se sol tenir un major contacte social, i es passen més hores fora de la llar. Hi ha 
un major interés per conèixer a les persones i obtenir informació sobre el funcionament general 
del món dels adults. Fins i tot poden adoptar postures ideològiques, encara que naturalment 
immadures. Les relacions amb els seus companys tenen més importància i els donen més 
credibilitat que en etapes anteriors, el que fa que canvien les relacions amb els seus pares 
(encara que més en aspectes formals que de contingut, ja que possiblement els pares continuen 
exercint mes influència en les opcions i els valors decisius). Comença l’amistat amb alguns 
companys, al reforçar-se els vincles. Es troben en disposició natural per apreciar la realitat social, 
per concebre la vida en termes socials, encara que el procés de maduresa està obert a 
perfeccionaments posteriors de major exigència, tant a l’escola com fora d’ella. 

A l’aula podem trobar alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE), com dèficit 
sensorial, dèficit motor, retard intel·lectual, retard curricular, trastorns en la conducta; situacions 
socials i entorn cultural desfavorit (immigració, marginació social, etc.).  
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2. Objectius 
 

2.1. Objectius generals de l’etapa/cicle  

 

a) Objectius generals de l’ESO 

 

L’educació secundària obligatòria  (ESO) ha de contribuir a desenvolupar en les i els alumnes 
les capacitats que els permeten: 

a) Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als 
altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-
se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta 
i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

b) Adquirir, desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com 
a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a 
mitjà de desenvolupament personal. 

c) Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social. 

d) Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i 
oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips 
i qualsevol discriminació. 

e) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues 
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejuís de qualsevol tipus, els 
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

f) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir, amb 
sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, 
especialment les 

de la informació i la comunicació. 

g) Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en distintes 
disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els 
diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

h) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la 
iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i 
assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat de superar les dificultats. 

i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per escrit, en 
valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia 
de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni cultural, així com les 
possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de totes les espanyoles i els 
espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement, la lectura i 
l’estudi de la literatura d’ambdós llengües. 

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

k) Conéixer els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la història de la Comunitat 
Valenciana, d’Espanya i del món; respectar el patrimoni artístic, cultural i lingüístic; conéixer la 
diversitat de cultures i societats a fi de poder valorar-les críticament i desenvolupar actituds de 
respecte per la cultura pròpia i per la dels altres. 

l) Conéixer i acceptar el funcionament del cos humà i respectar les diferències. Conéixer i apreciar 
els efectes beneficiosos per a la salut dels hàbits d’higiene, així com de l’exercici físic i de 
l’adequada alimentació, incorporant la pràctica de l’esport i l’educació física per a afavorir el 
desenvolupament personal i social. 

m) Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial 
els relatius als drets, deures i llibertats de les ciutadanes i dels ciutadans, i adoptar juís i 
actituds personals respecte a estos. 
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n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum responsable, l’atenció 
dels sers vius i el medi ambient, i contribuir- ne així a la conservació i millora. 

o) Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes 
manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 

p) Analitzar i valorar, de manera crítica, els mitjans de comunicació escrita i audiovisual. 

 

 

b) Objectius generals del Batxillerat 

 

El batxillerat  (BAT ) contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeten: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 
cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com pels drets 
humans, que fomente la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i 
afavorisca la sostenibilitat. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeta actuar de forma responsable i 
autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes 
personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i les oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar 
críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’eficaç 
aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal. 

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer les obres 
literàries més representatives escrites en ambdós llengües fomentant el coneixement i 
l’estima del valencià; així com la diversitat lingüística i cultural com a un dret i un valor dels 
pobles i de les persones. 

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres objecte d’estudi. 

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques 
pròpies de la modalitat triada; així com els seus mètodes i tècniques. 

i) Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics 
i els principals factors de la seua evolució. Participar, de forma solidària, el desenvolupament i 
millora del seu entorn social. 

j) Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 
científics. Conéixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el 
canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte cap al medi 
ambient. 

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, 
confiança en un mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació 
i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària i de la salut laboral. 

o) Conéixer, valorar i respectar el patrimoni natural, cultural i històric de la Comunitat Valenciana i 
la resta de les comunitats autònomes d’Espanya i contribuir a la seua conservació i millora. 

p) Participar de forma activa i solidària en el desenvolupament i millora de l’entorn social i natural, 
orientant la sensibilitat cap a les diverses formes de voluntariat, especialment el desenvolupat  
pels joves. 

 



Programació didàctica del Departament de Geografia i Història 
IES Rei En Jaume (Alzira) – Curs 2011/2012 

8 

 

2.2. Objectius específics de l’àrea o matèria.  

 

a) Objectius de les Ciències Socials, Geografia i H istòria en l’ESO 

 

L’ensenyament de les Ciències socials, Geografia i Història en l’ESO  tindrà com a objectiu el 
desenvolupament de les capacitats següents: 

 

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 explicatives de l’evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones 
exerceixen 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 donades entre ells i les que els grups humans estableixen a 
l’utilitzar l’espai i els seus recursos, i valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, 
polític i mediambiental. Conéixer la problemàtica específica que planteja utilitzar els recursos 
de la Comunitat Valenciana. 

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats sobre el medi en què es 
desenrotllen i que organitzen. 

4. Conéixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del 
món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així com els trets físics i 
humans d’Europa i Espanya, fent referència específica a la Comunitat Valenciana. 

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments històrics rellevants 
de la història del món, d’Europa i d’Espanya per a adquirir una perspectiva global de l’evolució 
de la Humanitat amb un marc cronològic precís i elaborar-ne una interpretació que facilite la 
comprensió de la pluralitat de comunitats socials a què es pertany. 

6. 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 parer 
sobre elles. 

7. Adquirir una visió històrica que permeta elaborar una interpretació personal del món, a través 
d’uns coneixements bàsics d’Història universal, europea, espanyola i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana, amb respecte i valoració dels aspectes comuns i els de caràcter 
divers, a fi de facilitar la comprensió de la possible pertinença simultània a més d’una identitat 
col·lectiva. 

8. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic espanyol, i de 
manera particular, el de la Comunitat Valenciana, així com assumir les responsabilitats que 
suposa la seua conservació i millora. 

9. Conéixer i valorar les especials característiques de la identitat lingüística, cultural i històrica de 
la Comunitat Valenciana i la seua relació amb les altres comunitats autònomes de l’Estat 
Espanyol.  

10. Comprendre els elements tècnics bàsics característics de les manifestacions artístiques en la 
seua realitat social i cultural per a valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i 
artístic, assumint la responsabilitat que suposa la seua conservació i apreciant-ho com a 
recurs per a l’enriquiment individual i col·lectiu. 

11. Adquirir i usar el vocabulari específic de les Ciències socials perquè en incorporar-lo al 
vocabulari habitual augmente la precisió en l’ús del llenguatge i millore la comunicació. 

12. Buscar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, estadística i 
cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la proporcionada per l’entorn físic i social, 
els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació, tractar-la d’acord amb el fi 
perseguit i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel·ligible. 

13. Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per a identificar i localitzar objectes i 
fets geogràfics, i explicar la seua distribució a distintes escales, amb especial atenció al 
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territori espanyol. Utilitzar, així mateix, fonts geogràfiques d’informació: textos escrits, sèries 
estadístiques, gràfics i imatges, i elaborar croquis i gràfics apropiats. 

14. Conéixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar els seus valors i bases 
fonamentals, així com els drets i llibertats com un èxit irrenunciable i una 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.  

15. 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 
solucionar els problemes humans i socials. 

 

 

b) Objectius d’Història del Món Contemporani de 1r de BAT 

 

El desenvolupament d’aquesta matèria ha de contribuir que les alumnes i els alumnes 
adquirisquen les capacitats següents: 

1. Conéixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, fets i esdeveniments 
rellevants de la història del món contemporani, valorant la seua significació històrica i les 
seues repercussions en el present. 

2. Comprendre i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics, tecnològics i 
culturals que configuren la història recent, identificant els seus trets més significatius i 
analitzant els factors que els han conformat. 

3. Conéixer les coordenades internacionals a escala europea i mundial en els segles XIX i XX per 
a entendre les relacions entre els estats durant eixa època i les implicacions que van 
comportar. 

4. Adquirir una visió global del món contemporani que, conjugant la dimensió interna i 
internacional en l’explicació dels processos, facilite l’anàlisi de les situacions i els problemes 
del present, considerant-hi tant els seus antecedents històrics com les seues relacions 
d’interdependència. 

5. Emprar amb propietat els conceptes bàsics i específics de la història contemporània i realitzar 
activitats d’indagació i síntesi en què s’analitzen, contrasten i integren informacions diverses, 
valorant el paper de les fonts i el treball de l’historiador. 

6. Planificar i elaborar breus treballs d’indagació, síntesi o iniciació a la investigació històrica, en 
grup o individualment, en els quals s’analitzen, contrasten i integren informacions diverses, 
valorant el paper de les fonts i els distints enfocaments utilitzats pels historiadors, comunicant 
el coneixement històric adquirit de manera raonada, adquirint amb això hàbits de rigor 
intel·lectual.  

7. Desenvolupar la sensibilitat i el sentit de la responsabilitat davant dels problemes socials, en 
especial els que afecten els drets humans i la pau, adoptant actituds democràtiques i adquirint 
independència de criteri i hàbits de rigor intel·lectual. 

8. Buscar, seleccionar, interpretar i relacionar informació procedent de fonts diverses, –realitat, 
fonts històriques, mitjans de comunicació o proporcionada per les tecnologies de la 
informació–, tractar-la de manera convenient segons els instruments propis de la Història, 
obtenint hipòtesis explicatives dels processos històrics estudiats i comunicar-la amb un 
llenguatge correcte que utilitze la terminologia històrica adequada. 

9. Defendre raonadament les pròpies idees sobre la societat i revisar-les de forma crítica tenint en 
compte noves informacions, corregint estereotips i prejuís i entenent l’anàlisi històrica com un 
procés en constant reconstrucció. 

10. Comprendre la Història com una ciència oberta a la informació i als canvis que brinden les 
noves tecnologies. 
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c) Objectius d’Història d’Espanya de 2n de BAT 

 

El desenvolupament d’Història d’Espanya de 2n de BAT ha de contribuir que les alumnes i els 
alumnes adquirisquen les capacitats següents: 

1. Identificar, analitzar i explicar, situant-los adequadament en el temps i l’espai, fets, personatges, 
problemes, etapes i processos més rellevants de l’evolució històrica d’Espanya i les 
nacionalitats i regions que la integren, amb especial referència a la Comunitat Valenciana 
valorant la seua significació històrica i les seues repercussions en el present. 

2. Conéixer i comprendre els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que 
configuren la història espanyola contemporània, identificant els seus trets més significatius i 
analitzant en processos amplis, el naixement dels problemes, els seus intents de solució i la 
seua pervivència en la realitat de hui. 

3. Comprendre tant la multiplicitat de l’evolució interna com la dimensió internacional de la història 
espanyola, adquirint una visió global i solidària dels problemes i projectes col·lectius en el 
context d’Europa i del món. 

4. Expressar raonadament les pròpies idees sobre aspectes bàsics de l’evolució històrica 
d’Espanya i revisar-les de manera crítica tenint en compte noves informacions, corregint 
estereotips i prejuís i entenent l’anàlisi històrica com un procés en constant reconstrucció. 

5. Emprar amb propietat els conceptes bàsics i específics de la història d’Espanya i realitzar 
activitats d’indagació i síntesi en què s’analitzen, contrasten i integren informacions diverses, 
valorant el paper de les fonts i el treball de l’historiador. 

6. Conéixer les normes bàsiques que regulen el nostre ordenament constitucional i mostrar 
sensibilitat davant dels problemes socials, en especial els que afecten els drets humans i la 
pau, adoptant actituds responsables i democràtiques i manifestant independència de criteri i 
hàbits de rigor intel·lectual.  

7. Fomentar una visió integradora de la història d’Espanya consolidant actituds i hàbits de 
tolerància i solidaritat entre els diversos pobles d’Espanya, respectant i valorant positivament 
els aspectes comuns i les diferències, tenint en compte la possibilitat de pertànyer de manera 
simultània a més d’una identitat col·lectiva. 

 

 

 

d) Objectius de Geografia de 2n de BAT 

 

El desenvolupament de Geografia de 2n de BAT ha de contribuir al fet que l’alumnat adquirisca 
les capacitats següents: 

1. Conéixer i comprendre la diversitat i pluralitat de l’espai geogràfic espanyol, caracteritzat pels 
grans contrastos i la complexitat territorial derivats dels distints factors naturals, històrics i 
d’organització espacial que han anat modelant la societat, la cultura i el territori de forma 
interdependent. 

2. Comprendre i explicar en les seues coordenades temporals i espacials els distints projectes 
socials, que donen lloc a diferents processos d’ordenació territorial, utilitzant conceptes, 
procediments i destreses específicament geogràfics per a explicar l’espai com una realitat 
dinàmica, diversa i complexa, en la que intervenen múltiples factors. 

3. Comprendre i valorar la importància del sentiment i del comportament territorial del ser humà, 
amb relació en particular, al territori espanyol, forjat al llarg d’un procés històric i que es 
concreta en uns límits o fronteres que defineixen estratègies i interessos de grups socials. 

4. Utilitzar els procediments específics del coneixement geogràfic per a explicar una situació 
territorial, valorant la funció del medi natural, dels recursos naturals i localització de les 
activitats productives en la configuració de l’espai geogràfic europeu, espanyol i de la 
Comunitat Valenciana. 
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5. Explicar la desigual distribució geogràfica de la població espanyola i europea, en les seues 
diferents categories, comprenent la seua dinàmica, estructura i projeccions futures. 

6. Analitzar els distints tipus d’explotació de la naturalesa així com les activitats productives i els 
seus impactes territorials i mediambientals, reconeixent la interrelació entre el medi i els grups 
humans i percebent la condició d’estos com a agents d’actuació primordial en la configuració 
d’espais geogràfics diferenciats. 

7. Interessar-se activament per la qualitat del medi ambient, ser conscient dels problemes derivats 
de certes actuacions humanes i entendre la necessitat de polítiques d’ordenació territorial i 
d’actuar pensant en les generacions presents i futures, sent capaç de valorar decisions que 
afecten la gestió sostenible dels recursos i l’ordenació del territori. 

8. Caracteritzar els trets geogràfics bàsics dels països de la UE i comprendre les conseqüències 
espacials de la integració d’Espanya en aquesta desenrotllant, al mateix temps, sentiments de 
pertinença a àmbits espacials supranacionals amb una actitud solidària i participativa. 

9. Explicar la posició d’Espanya en un món interrelacionat, en el qual coexisteixen processos 
d’uniformització de l’economia i de desigualtat socioeconòmica. 

 

 

 

e) Objectius d’Història de l’Art de 2n de BAT 

 

El desenvolupament d’esta matèria ha de contribuir al fet que l’alumnat adquirisca les capacitats 
següents: 

1. Entendre les obres d’art com a exponents de la creativitat humana, susceptibles de ser 
gaudides per si mateixes i de ser valorades com a document testimonial d’una època i una 
cultura. 

2. Comprendre i valorar la variabilitat de les funcions socials i de les concepcions diferents de l’art 
al llarg de la història. 

3. Apreciar i reconéixer la diversitat d’interpretacions i valors de l’obra d’art en els diferents 
contextos històrics. 

4. Explicar, situant-los adequadament en el temps i en l’espai, els fets artístics més rellevants dels 
principals estils de l’art occidental, valorant la seua significació en el procés historicoartístic. 

5. Analitzar la dimensió social de la creació artística i reconéixer la incidència del social i individual 
en el procés de producció i difusió de les obres d’art. 

6. Comprendre i utilitzar els conceptes específics de la història de l’art i apreciar positivament les 
possibilitats d’una anàlisi historicoartística en constant reconstrucció. 

7. Utilitzar un mètode d’anàlisi i interpretació de les obres d’art que desenvolupe la sensibilitat i la 
imaginació. 

8. Realitzar activitats de documentació i indagació, d’anàlisi i de crítica de fonts i material 
historiogràfic divers. 

9. Conéixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic, des de posicions crítiques i creatives. 

10. Conéixer, gaudir i valorar el patrimoni artístic en general i el de la Comunitat Valenciana en 
particular des de posicions crítiques i creatives, com a exponent de la nostra identitat cultural. 

11. Desenvolupar el gust personal, el sentit crític i la capacitat de gaudi estètic. 

12. Valorar la ciutat, en la seua dimensió espacial i temporal, com a objecte de la història de l’art i 
marc privilegiat de les seues manifestacions i projectar aquesta consciència cap a la seua 
evolució futura. 
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f) Objectius d’Educació de la Ciutadania de 2n d’ES O 

 

L’ensenyança de l’Educació per a la ciutadania i els drets humans en esta etapa tindrà com a 
objectiu el desenrotllament de les capacitats següents: 

1. Reconéixer la condició humana en la seua dimensió individual i social. 

2. Reconéixer la relació existent entre la llibertat i la responsabilitat individuals. 

3. Conéixer i valorar la igualtat essencial dels sers humans. 

4. Desenrotllar i expressar les actituds necessàries per a crear un bon clima de convivència en 
l’escola, en la família i amb els amics. 

5. Conéixer la Declaració Universal dels Drets Humans, la seua història, els problemes a què 
s’enfronta la seua implantació i el seu valor com a projecte moral. 

6. Reconéixer els drets de les dones, valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets entre ells i 
rebutjar els estereotips i prejuís que suposen discriminació. 

7. Conéixer i apreciar els principis que fonamenten els sistemes democràtics, les institucions i el 
funcionament de la Generalitat, de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. 

8. Conéixer i valorar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i 
identificar els valors que els fonamenten. 

9. Valorar la importància de la participació en la vida política i social. 

10. Assumir el principi de correlació entre deures i drets i reconéixer les virtuts cíviques. 

11. Promoure el coneixement i la valoració de les principals normes de circulació. 

12. Valorar la seguretat viària. 
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3. Competències bàsiques. 
 

a) Les competències bàsiques 

 

Competències bàsiques 

1. Competència en comunicació lingüística 

2. Competència matemàtica 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

4. Tractament de la informació i competència digital 

5. Competència social i ciutadana 

6. Competència cultural i artística 

7. Competència per a aprendre a aprendre 

8. Autonomia i iniciativa personal 
 

A més a més dels objectius s’ha de tenir en compte que el RD 1631/2006, de 29 de desembre, 
que estableix els ensenyaments mínims de l’ESO, regula les competències bàsiques (CB) que 
l’alumnat ha d’assolir al finalitzar l’ESO (en l’annex I).  

El Decret 112/2007, de 20 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'ESO a la Comunitat 
Valenciana, assenyala la contribució de la matèria a l'adquisició de les competències bàsiques.  

Aquestes competències permeten identificar aquells aprenentatges que es consideren 
imprescindibles des d’un plantejament integrador, i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits. El 
seu domini haurà de capacitar a l’alumnat per a la seua realització personal, l’exercici de la 
ciutadania activa, la incorporació satisfactòria a la vida adulta, i el desenvolupament d’un 
aprenentatge permanent al llarg de la vida.  

La lectura constitueix un factor primordial en el desenvolupament de les CB.  

 

 

 
Figura: quadre explicatiu de les competències bàsiques 
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b) Relació entre les competències bàsiques i els ob jectius de l’àrea o 
matèria 

 

Contribució de la matèria a l’adquisició de les com petències bàsiques, i la relació 
d’aquestes amb els objectius de l’àrea o matèria. 

El caràcter integrador de la matèria de Ciències socials, geografia i història, fa que el seu 
aprenentatge contribuïsca a l’adquisició de diverses competències bàsiques. 

 

 

1. Competència en comunicació lingüística. 

El pes de la informació en aquesta matèria singularitza les relacions entre aquesta competència i 
la competència en comunicació lingüística, més enllà d’utilitzar el llenguatge com a vehicle de 
comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, es faciliten les habilitats d’ús de 
diferents variants del discurs, concretament, la descripció, la narració, la dissertació i 
l’argumentació i es col·labora a adquirir vocabulari específic que hauria de formar part del 
llenguatge habitual de l’alumnat o formar amb clar valor funcional en la matèria. 

 

2. Competència matemàtica. 

Es contribueix també, en certa manera, a adquirir la competència matemàtica. El coneixement 
dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat ho permet en la mesura que la matèria 
incorpora operacions senzilles, magnituds, percentatges i proporcions, nocions d’estadística 
bàsica, ús d’escales numèriques i gràfiques, sistemes de referència o reconeixement de formes 
geomètriques, així com criteris de mesura, valors, codificació numèrica d’informacions i la seua 
representació gràfica. 

La utilització de totes estes ferramentes en la descripció i anàlisi de la realitat social amplien el 
conjunt de situacions en què les alumnes i els alumnes perceben la seua aplicabilitat i, amb això, 
fan més funcionals els aprenentatges associats a la competència matemàtica. 

 

3. Competència en el coneixement i la interacció am b el món físic. 

En l’adquisició de la competència coneixement i la interacció amb el món físic la contribució és, 
així mateix, rellevant. aquesta competència inclou, entre altres aspectes, la percepció i el 
coneixement de l’espai físic en què s’exerceix l’activitat humana, tant en grans àmbits com en 
l’entorn immediat, així com la interacció que es produeix entre ambdós. 

Aquestes constitueixen un dels principals eixos de treball de la geografia: comprendre l’espai dels 
fets socials i la pròpia vida de l’alumna o alumne, és a dir, la dimensió espacial. Es contribueix a la 
competència en la mesura que s’assegure que aquesta dimensió impregna l’aprenentatge dels 
continguts geogràfics. Per a això, adquireixen protagonisme els procediments d’orientació, 
localització, observació i interpretació dels espais i paisatges, reals o representats. 

Una altra aportació, no menys significativa, es possibilita des del coneixement de la interacció ser 
humà-medi i l’organització del territori resultant. La matèria ofereix espais per a analitzar l’acció 
del ser humà en la utilització de l’espai i dels seus recursos, no sols els problemes que a vegades 
genera, sinó també aquelles accions que, des d’un ús responsable, busquen assegurar la 
protecció i l’atenció del medi ambient. 

 

4. Tractament de la informació i competència digita l. 

Es contribueix a la competència en el tractament de la informació i competència digital per la 
importància per a comprendre els fenòmens socials i històrics de comptar amb destreses relatives 
a l’obtenció i la comprensió d’informació, element imprescindible d’una bona part dels 
aprenentatges de la matèria. S’aporta, de manera particular, en la recerca, obtenció i tractament 
d’informació procedent de l’observació directa i indirecta de la realitat, així com de fonts escrites, 
gràfiques, audiovisuals, tant en suport de paper com digital. Establir criteris de selecció de la 
informació proporcionada per diverses fonts des de l’objectivitat i pertinència, distingir entre els 
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aspectes rellevants i els que no ho són, relacionar i comparar fonts o integrar i analitzar la 
informació de forma crítica són algunes de les aportacions fonamentals a l’adquisició d’esta 
competència. 

D’altra banda, el llenguatge no verbal utilitzat en nombroses ocasions per a comprendre la realitat 
contribueix al coneixement i la interpretació de llenguatges icònics, simbòlics i de representació. 
És el cas del llenguatge cartogràfic i de la imatge. 

 

5. La competència social i ciutadana   

Aquesta competència està estretament vinculada al propi objecte d’estudi. Pot dir-se que tot el 
currículum contribueix a l’adquisició d’esta competència, ja que la comprensió de la realitat social, 
actual i històrica, és el propi objecte d’aprenentatge, però ho farà realment des de la perspectiva 
que el coneixement sobre l’evolució i organització de les societats, dels seus èxits i dels seus 
problemes, ha de poder utilitzar-se per l’alumnat per a deseixir-se’n socialment. 

Contribueix òbviament a entendre els trets de les societats actuals, la seua pluralitat, els elements 
i interessos comuns de la societat en què es viu, i participa així a crear sentiments comuns que 
afavoreixen la convivència. 

També ajuda a l’adquisició d’habilitats socials. D’una banda, la comprensió de les accions 
humanes del passat o del present, exigeix que estes siguen vistes per l’alumnat des de la 
perspectiva dels propis agents del seu temps amb el que s’afavoreix el desenvolupament de la 
capacitat de posar-se en el lloc de l’altre, és a dir, l’empatia. D’altra banda, es contribueix a 
aquesta competència quan aquesta comprensió possibilita la valoració i l’exercici del diàleg com a 
via necessària per a solucionar els problemes o el respecte cap a les persones amb opinions 
distintes. A més, es preveu l’exercici d’eixos valors per mitjà del treball en col·laboració o els 
debats en què s’expressen les pròpies idees i s’escolte amb respecte les dels altres. L’acostament 
a diferents realitats socials, actuals o històriques, o la valoració de les aportacions de diferents 
cultures ajuda, encara que siga més indirectament, a desenvolupar les habilitats de tipus social. 

 

6. Competència cultural i artística. 

La contribució a la competència expressió cultural i artística es relaciona principalment amb el seu 
vessant de conéixer i valorar les manifestacions del fet artístic. aquesta competència es facilitarà 
si es contempla una selecció d’obres d’art rellevants, bé siga pel seu significat en la 
caracterització d’estils o artistes o per formar part del patrimoni cultural, i si al mateix temps, es 
dota l’alumnat de destreses per a observar i comprendre aquells elements tècnics imprescindibles 
per a la seua anàlisi. Des d’ací s’afavoreix l’apreciació de les obres d’art, s’adquireixen habilitats 
perceptives i de sensibilització, es desenrotlla la capacitat d’emocionar-se amb elles, a més 
d’ajudar-se també a valorar el patrimoni cultural, a respectar-lo i a interessar-se per la seua 
conservació. 

 

7. Competència per aprendre a aprendre. 

La competència per a aprendre a aprendre suposa comptar amb ferramentes que faciliten 
l’aprenentatge, però també amb una visió estratègica dels problemes i saber preveure i adaptar-
se positivament als canvis que es produeixen. A tot això contribueixen, des de les seues 
possibilitats per a aplicar raonaments de distint tipus, el fet de buscar explicacions multicausals i 
predir efectes dels fenòmens socials es proporcionen coneixements de les fonts d’informació i de 
la seua utilització per mitjà de la recollida i classificació de la informació obtinguda per diversos 
mitjans i sempre que se’n faça una anàlisi. També es contribueix a la competència quan 
s’afavoreix el desenvolupament d’estratègies per a pensar, per a organitzar, memoritzar i 
recuperar informació, com ara resums, esquemes o mapes conceptuals. 

 

8. Autonomia i iniciativa personal. 

Perquè aquesta matèria contribuïsca a l’autonomia i iniciativa personal és necessari afavorir 
iniciatives de planificació i execució, així com processos de presa de decisions, presents més 
clarament en debats i treballs individuals o en grup ja que impliquen idear, analitzar, planificar, 
actuar, revisar allò que s’ha fet, comparar els objectius previstos amb els aconseguits i extraure 
conclusions. 
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c) Relació entre les competències bàsiques i els cr iteris d’avaluació 

 

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum té diverses finalitats. En primer lloc, 
integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, incorporats a les diferents àrees o matèries, 
com els informals i no formals. En segon lloc, permetre a tots els estudiants integrar els seus 
aprenentatges, posar-los en relació amb diferents tipus de continguts i utilitzar-los de manera 
efectiva quan els resultin necessaris en diferents situacions i contextos. I, finalment, orientar 
l’ensenyament, atès que permet identificar els continguts i els criteris d’avaluació  que tenen 
caràcter imprescindible i, en general, inspirar les diferents decisions relatives al procés 
d’ensenyament i d’aprenentatge. 

 

El currículum de l’educació secundària obligatòria s’estructura en matèries. És en aquestes àrees 
o matèries on s’han de buscar els referents que permeten el desenvolupament de les 
competències. Així doncs, en cada àrea o matèria s'inclouen referències explícites sobre la seva 
contribució a les competències bàsiques a les quals s'orienta majoritàriament. D'altra banda, tant 
els objectius com la mateixa selecció dels continguts busquen assegurar el desenvolupament de 
totes les competències. Els criteris d'avaluació  serveixen de referència per valorar el progrés en 
la seva adquisició. 

 

En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, i d’acord amb les consideracions que 
s’acaben d’exposar, s’han identificat vuit competències bàsiques: 

1. Competència en comunicació lingüística. 

2. Competència matemàtica. 

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

4. Tractament de la informació i competència digital. 

5. Competència social i ciutadana. 

6. Competència cultural i artística. 

7. Competència per aprendre a aprendre. 

8. Autonomia i iniciativa personal. 

 

1. Competència en comunicació lingüística. 

El desenvolupament de la competència lingüística al final de l’educació obligatòria comporta el 
domini de la llengua oral i escrita en múltiples contextos, i l’ús funcional d’una llengua estrangera, 
com a mínim. 

 

2. Competència matemàtica. 

El desenvolupament de la competència matemàtica al final de l’educació obligatòria comporta 
utilitzar espontàniament -en els àmbits personal i social- els elements i raonaments matemàtics 
per interpretar i produir informació, per resoldre problemes provinents de situacions quotidianes i 
per prendre decisions. En definitiva, suposa aplicar les destreses i actituds que permeten raonar 
matemàticament, comprendre una argumentació matemàtica i expressar-se i comunicar-se en el 
llenguatge matemàtic, utilitzant les eines de suport adequades, i integrant el coneixement 
matemàtic amb altres tipus de coneixement per donar una millor resposta a les situacions de la 
vida de diferent nivell de complexitat. 

 

3. Competència en el coneixement i la interacció am b el món físic. 

En definitiva, aquesta competència suposa el desplegament i l’aplicació del pensament 
cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb 
iniciativa i autonomia personal en un món en què els avenços que es van produint en els àmbits 
científic i tecnològic tenen una influència decisiva en la vida personal, la societat i el món natural. 
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Així mateix, implica la diferenciació i la valoració del coneixement científic al costat d’altres formes 
de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament 
tecnològic. 

 

4. Tractament de la informació i competència digita l. 

En definitiva, la competència digital comporta fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles 
per resoldre problemes reals de manera eficient. Alhora, possibilita avaluar i seleccionar noves 
fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que van apareixent, en funció de la seva 
utilitat per emprendre tasques o objectius específics. 

En síntesi, el tractament de la informació i la competència digital implica ser una persona 
autònoma, eficaç, responsable, crítica i reflexiva en seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les 
seves fonts, així com les diferents eines tecnològiques; també tenir una actitud critica i reflexiva en 
la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan és necessari, i respectar les normes 
de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els 
diferents suports. 

 

5. Competència social i ciutadana.  

En definitiva, l’exercici de la ciutadania implica disposar d’habilitats per participar activament i 
plenament en la vida cívica. Significa construir, acceptar i practicar normes de convivència 
conformes amb els valors democràtics, exercir els drets, les llibertats, les responsabilitats i els 
deures cívics, i defensar els drets dels altres. 

En síntesi, aquesta competència suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la 
convivència i els conflictes utilitzant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i 
exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuir a la construcció de la pau i la 
democràcia, i mantenir una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels 
drets i obligacions cíviques. 

 

6. Competència cultural i artística. 

En síntesi, el conjunt de destreses que configuren aquesta competència es refereix tant a 
l’habilitat per apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals, com a aquelles 
relacionades amb l’ús d’alguns recursos de l’expressió artística per realitzar creacions 
pròpies;implica un coneixement bàsic de les diferents manifestacions culturals i artístiques, 
l’aplicació d’habilitats de pensament divergent i de treball de col·laboració, una actitud oberta, 
respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i culturals, el desig i la voluntat de 
cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora, i un interés per participar en la vida cultural i per 
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat, com d’altres 
comunitats. 

 

7. Competència per aprendre a aprendre. 

En síntesi, aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i 
coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament 
estratègic, com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de 
recursos i tècniques de treball intel·lectual, la qual cosa es desenvolupa a través d’experiències 
d’aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives. 

 

8. Autonomia i iniciativa personal. 

En síntesi, l’autonomia i la iniciativa personal suposen ser capaç d’imaginar, emprendre, 
desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, 
responsabilitat i sentit crític. 
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4. Continguts. Estructura i classificació 
 

4.1. Tipus de continguts  

 

Els continguts de les assignatures que imparteix el Departament de Geografia i Història per al 
nivell d’ESO es regulen al Decret 112/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de 
l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, i per al nivell de Batxillerat  al 
Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat en la 
Comunitat Valenciana. 

 

Amb la nova Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, els continguts educatius han deixat 
de classificar-se en conceptuals, procedimentals i actitudinals. No obstant això, hem decidit 
continuar amb aquesta classificació per a una major claredat i operativitat. 

• Els continguts conceptuals  són la línia conductora que dóna cohesió al coneixement 
científic i social de la matèria què es tracte, però per construir-los es recorre als continguts 
procedimentals.  

• Els continguts procedimentals  es refereixen a: com tractar i presentar la informació; 
com discernir la multiplicitat de causes que modelen les societats històriques i les 
contemporànies; com aprehendre el temps, la simultaneïtat, el canvi, la permanència com 
a modeladors de les societats; com organitzar-se individualment i en grup per a treballar 
algun tema que sigui pròxim a l’alumnat. 

• Els continguts actitudinals  possibiliten un tractament específic de determinades actituds 
i valors de gran transcendència per al desenvolupament harmònic de la societat, com són 
la solidaritat, el respecte, la responsabilitat, l’interés, el rigor crític, els valors de la pau, el 
rebuig al racisme, la valoració i conservació del patrimoni, la tolerància, la llibertat o la 
pràctica d’idees democràtiques. 

 

 

4.2. Continguts per assignatures i cursos  

 

 

a) Continguts – Ciències Socials, Geografia i Histò ria – 1r d’ESO 

 

Bloc 1. Continguts comuns 

– Lectura i interpretació d’imatges i mapes de diferents escales i característiques. Percepció de la 
realitat geogràfica per mitjà de l’observació directa o indirecta. Interpretació de gràfics i 
elaboració d’estos a partir de dades. 

– Valoració de la diversitat de mitjans naturals de la Terra com a riquesa que cal conservar. 

– Coneixement dels mètodes bàsics d’estudi utilitzats per la Geografia i la Història. 

– Valoració de les fonts històriques per al coneixement del passat. Obtenció d’informació a través 
de fonts documentals, arqueològiques i d’obres d’art; classificació del tipus d’informació que 
proporcionen i elaboració escrita de la informació obtinguda. Utilitat de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per a l’estudi de la Història. 

– Coneixement del concepte de periodització en la Història: nocions elementals de temps històric. 
Cronologia i periodització. Localització en el temps i en el passat de períodes i esdeveniments 
històrics i identificació de processos d’evolució i canvi. Representació gràfica de seqüències 
temporals. 

– Identificació de causes i conseqüències de fets i processos històrics; diferenciació d’estes 
segons la seua naturalesa. 
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– Interpretació dels elements bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques més 
rellevants en el seu context històric. 

– Valoració de l’herència cultural i del patrimoni artístic com a riquesa que cal preservar i 
col·laborar en la seua conservació  

 

Bloc 2. La Terra i els mitjans naturals 

– La Terra, un planeta del Sistema Solar 

o Els moviments de la Terra i els seus efectes 

o La representació de la Terra. Aplicació de tècniques d’orientació geogràfica. 

o La Terra: composició i estructura. Les plaques tectòniques: distribució i dinàmica. 

o Caracterització i distribució en l’espai de continents, oceans,mars, unitats del relleu i rius 
en el món, a Europa i a Espanya. El relleu dels fons oceànics. 

o L’atmosfera i els fenòmens atmosfèrics. 

o El clima: elements, factors, característiques i distribució. Aigües i formacions vegetals. Els 
riscos climàtics en la Comunitat Valenciana. 

– Localització i caracterització dels principals mitjans naturals, amb especial atenció al territori 
espanyol i europeu  

o Parcs naturals i reserves marines de la Comunitat Valenciana. Observació i interpretació 
d’imatges representatives d’estos. 

o Els grans espais naturals del món. Regions polars i subpolars, serralades alpines, espais 
tropicals, zona temperada. 

o La varietat natural de l’espai europeu. La configuració del relleu, els climes i els paisatges 
vegetals, les xarxes hidrogràfiques. El medi físic espanyol en el context natural d’Europa, 
amb particular referència a la Comunitat Valenciana. 

– Els grups humans i la utilització del medi: anàlisi de les seues interaccions 

o Riscos naturals, degradació i polítiques correctores. 

o Problemàtica de la Comunitat Valenciana. 

o Presa de consciència de les possibilitats que el medi ofereix i disposició favorable per a 
contribuir al manteniment de la biodiversitat i a un desenvolupament sostenible. 

 

Bloc 3. Societats prehistòriques, primeres civilitz acions i edat antiga 

– El procés d’hominització. La prehistòria: periodització i concepte 

o Caçadors i recol·lectors. 

o Canvis produïts per la revolució neolítica. L’edat dels metalls. 

o Aspectes significatius de la prehistòria a la Península Ibèrica. 

o La presència humana a la Península Ibèrica: Atapuerca. 

o L’art prehistòric. L’art rupestre llevantí. La Valltorta. 

– Les primeres civilitzacions urbanes. Egipte i Mesopotàmia. Art i cultura. 

– El món clàssic: Grècia i Roma 

o Grècia: fonaments de la cultura europea. 

o La polis. La democràcia atenesa. 

o L’Hel·lenisme. Art i cultura: anàlisi de manifestacions artístiques significatives. 

– La civilització romana: la unitat del món mediterrani 

o La República i l’Imperi. 

o El cristianisme. 
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o Els pobles bàrbars. 

o Fi de l’Imperi romà i fraccionament de la unitat mediterrània. 

o Art i cultura: anàlisi de manifestacions artístiques significatives. 

– Pobles preromans: la cultura ibèrica en el territori de l’actual Comunitat Valenciana. 

– La Hispània romana 

o Conquista i romanització. 

o La ciutat i la forma de vida urbana. 

o La romanització. La presència romana en terres valencianes. 

o Origen i expansió del cristianisme. 

o Les invasions germàniques i el fi de l’Imperi romà. 

o Art romà a Hispània: manifestacions artístiques significatives. 

o La Hispània visigoda. El regne visigot. L’art visigot: anàlisi de manifestacions artístiques 
significatives. 

 

 

b) Continguts – Ciències Socials, Geografia i Histò ria – 2n d’ESO 

 

Bloc 1. Continguts comuns 

– Interpretació dels factors que expliquen les dinàmiques demogràfiques al llarg del temps, la 
seua diversitat espacial, els contrastos estructurals i els processos d’integració sociocultural. 

– Lectura i interpretació de dades i gràfics demogràfics; transformació d’informació estadística en 
informació gràfica. 

– Localització en el temps i en l’espai de períodes i esdeveniments històrics. Identificació de 
nocions de simultaneïtat i evolució. Representació gràfica de seqüències temporals. 

– Estudi de causes i conseqüències en els fets i processos històrics distingint la seua naturalesa. 
Identificació de la multiplicitat causal en els fets socials. Anàlisi del paper social dels homes i 
de les dones en la història. 

– Obtenció d’informació de fonts documentals i iconogràfiques i elaboració escrita d’aquella. 

– Coneixement d’elements bàsics que configuren els estils artístics i interpretació d’obres 
significatives. 

– Valoració de l’herència cultural i del patrimoni artístic com a riquesa que cal preservar i amb la 
conservació del qual cal col·laborar. 

– Busca de la relació entre processos històrics de l’època medieval o moderna i el temps present. 

– La importància del patrimoni documental per a l’estudi de la Història: els grans arxius històrics 
nacionals. 

 

Bloc 2. Població i societat 

– La població 

o Creixement, règims demogràfics, moviments migratoris i distribució. 

o Aplicació dels conceptes bàsics de demografia a la comprensió de les tendències actuals 
del creixement de la població. Anàlisi i valoració de les seues conseqüències en el món i 
a Espanya, amb referència específica a la Comunitat Valenciana. 

o Les estructures demogràfiques. Diferències segons nivells i models de desenvolupament. 

o La població espanyola. Evolució i distribució. Contrastos regionals. 

o La població de la Comunitat Valenciana. 
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– Les societats actuals 

o Estratificació social. 

o La diversitat cultural dels grups humans. 

o Processos de canvi i conflicte social. 

o Caracterització de la societat europea i espanyola, amb especial 

o referència a la Comunitat Valenciana. 

o Immigració i integració. Anàlisi i valoració de les diferències culturals. 

– L’espai urbà 

o Urbanització del territori en el món actual i jerarquia urbana. 

o Funcions i identificació espacial de l’estructura urbana. 

o Forma de vida i problemes urbans. 

o Les ciutats espanyoles: creixement demogràfic i transformacions espacials. Anàlisi de les 
ciutats d’Alacant, Castelló i València. 

 

Bloc 3. Les societats preindustrials 

– Edat Mitjana 

o Bizanci. L’Islam i l’expansió del món islàmic. L’Imperi de Carlemany. El naixement 
d’Europa. Art i cultura. 

o La societat, l’economia i el poder en l’Europa feudal: senyors, clergues i llauradores i 
llauradors. El ressorgir de la ciutat i de l’intercanvi comercial. Burgesia i organització 
gremial. El paper de l’Església. 

o Europa del segle XI al XV. L’expansió (segles XI al XIII). La crisi (segles XIV al XV). El 
pensament medieval: monestirs i universitats. L’art romànic i l’art gòtic. 

o La Península Ibèrica en l’Edat Mitjana: Al-Andalus. Evolució política, econòmica i social: 
emirat, califat i regnes de taifes. Els regnes de taifes en l’àmbit de l’actual Comunitat 
Valenciana. Cultura i art. La forma de vida en les ciutats musulmanes. 

o La Península Ibèrica en l’Edat Mitjana. La configuració dels regnes cristians peninsulars: 
panoràmica general i evolució territorial. Reconquista i repoblació. Les institucions 
polítiques. Jaume I i Jaume II. El Regne de València. L’art preromànic espanyol. Art 
romànic i gòtic a Espanya. El gòtic valencià. La forma de vida en les ciutats cristianes. 
L’art mudèjar. Les tres cultures: cristiana, musulmana i jueva. 

– Edat Moderna 

o L’Estat Modern a Europa. L’enfortiment del poder reial. Renaixement i Reforma. 
Humanisme i crisi religiosa. 

o Evolució política i econòmica en la Península Ibèrica. La monarquia dels Reis Catòlics. El 
Regne de València en el segle XV. L’expansió europea: les Illes Canàries. El 
descobriment i la colonització d’Amèrica i el seu impacte econòmic. 

o L’Espanya del segle XVI. L’Europa de Carles V. La monarquia hispànica de Felip II. Art i 
cultura en el segle XVI. 

o La lluita per l’hegemonia i el relleu del poder polític: L’Europa del barroc. Transformacions 
polítiques i econòmiques. L’Europa de Westfàlia. El Regne de València entre les 
germanies i l’expulsió dels moriscos. La crisi de la monarquia dels Àustria. El Segle d’Or: 
art i cultura. 

o La colonització americana: organització territorial, transformacions econòmiques i socials. 
Art i cultura en l’Amèrica Hispana. 

 

 

 



Programació didàctica del Departament de Geografia i Història 
IES Rei En Jaume (Alzira) – Curs 2011/2012 

22 

c) Continguts – Ciències Socials, Geografia – 3r d’ ESO 

 

Bloc 1. Continguts comuns a tots els blocs 

– Obtenció i processament d’informació, explicita i implícita, a partir de l’observació de la realitat 
geogràfica i de documents visuals, cartogràfics i estadístics, inclosos els proporcionats per les 
tecnologies de la informació i la comunicació. Comunicació oral o escrita de la informació 
obtinguda. 

– Realització de debats, anàlisi de casos o resolució de problemes sobre alguna qüestió 
d’actualitat fonamentant les opinions, argumentant les propostes, respectant les dels altres i 
utilitzant el vocabulari geogràfic adequat. 

– Elaboració de treballs de síntesi o d’indagació utilitzant informació de fonts variades i 
presentació correcta d’estos, combinant diferents formes d’expressió, incloses les possibilitats 
proporcionades per les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Bloc 2. Activitat econòmica i espai geogràfic 

– L’aprofitament econòmic del medi físic: relacions entre naturalesa, desenvolupament i societat 

o L’activitat econòmica. Necessitats humanes i béns econòmics. 

o Conceptes i institucions bàsiques per a comprendre el funcionament de l’activitat 
econòmica en una economia de mercat i la seua repercussió en el desenvolupament 
econòmic i en les unitats familiars. Canvis en el món del treball. 

– Les activitats agràries i les transformacions en el món rural. L’activitat pesquera i la utilització del 
mar. Les fonts d’energia i la importància de les energies renovables. L’activitat industrial i els 
espais industrials. 

– Diversitat i importància creixent dels serveis en l’economia actual. Observació i identificació dels 
paisatges geogràfics resultants. 

– Presa de consciència del caràcter limitat dels recursos, de la necessitat de racionalitzar el seu 
consum i de l’impacte de l’activitat econòmica en l’espai. El problema del canvi climàtic. 

– Localització i caracterització de les principals zones i focus d’activitat econòmica, amb especial 
referència al territori espanyol i europeu. Agricultura, indústria i serveis en la Comunitat 
Valenciana. 

 

Bloc 3. Organització política i espai geogràfic 

– L’organització política de les societats 

o L’Estat com a entitat política i geogràfica. 

o Funcions i tipus de règims polítics. Identificació dels principis i institucions dels règims 
democràtics. 

– Organitzacions supraestatals. El paper de l’Organització de les Nacions Unides. 

– L’organització política i administrativa d’Espanya i de la Unió Europea 

o Funcionament de les institucions espanyoles i europees. 

o El model autonòmic espanyol. La Comunitat Valenciana. 

 

Bloc 4. Transformacions i desequilibris en el món a ctual 

– El món contemporani 

o Interdependència i globalització. Desenvolupament i subdesenvolupament 

o Desenvolupament humà desigual. Rebuig de les desigualtats entre les persones i els 
pobles del món. Polítiques de cooperació i solidaritat. Les grans àrees geopolítiques, 
geoeconòmiques i culturals del món. La comunitat iberoamericana. La situació d’Espanya 
en el món. 
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o Tendències i conseqüències dels desplaçaments de població en el món actual. Les 
migracions contemporànies: migració econòmica i política. 

o Riscos i problemes mediambientals. Mesures correctores i polítiques de sostenibilitat. 
Disposició favorable per a contribuir, individualment i col·lectivament, a la racionalització 
en el consum i al desenvolupament humà de forma equitativa i sostenible. 

– L’espai geogràfic europeu i espanyol 

o L’espai geogràfic europeu. La Unió Europea en el món actual: tendències demogràfiques, 
econòmiques i estratègies de desenvolupament. 

o La diversitat geogràfica d’Espanya. Les activitats agràries i pesqueres a Espanya. El 
desenvolupament rural. La indústria i els espais industrials espanyols. La producció 
energètica i minera. La terciarització de l’economia espanyola: el comerç i el turisme. El 
desenvolupament de les noves tecnologies. L’articulació del territori: infraestructures de 
transport i telecomunicacions. El procés d’urbanització i el sistema urbà espanyol. Els 
impactes de l’activitat humana en el medi físic. El problema de l’aigua. Els desequilibris 
regionals. Estudi geogràfic de la Comunitat Valenciana. 

 

 

d) Continguts – Ciències Socials, Història – 4t d’E SO 
 

Bloc 1. Continguts comuns  

– Localització en el temps i en l’espai dels esdeveniments i processos històrics més rellevants. 
Identificació dels factors que intervenen en els processos de canvi històric, diferenciació de 
causes i conseqüències i valoració del paper dels homes i de les dones, individual i 
col·lectivament, com a subjectes de la història. 

– Identificació dels components econòmics, socials, polítics, culturals, que intervenen en els  
processos històrics i comprensió de les interrelacions que es donen entre ells. 

– Busca i selecció d’informació de fonts escrites, diferenciant els fets de les opinions i les fonts 
primàries de les secundàries. Contrast d’informacions contradictòries o complementàries a 
propòsit d’un mateix fet o situació. Anàlisi i treball amb textos històrics d’especial rellevància; 
valorar la importància del patrimoni documental per a l’estudi de la Història i el significat dels 
grans arxius històrics. 

– Anàlisi de fets o situacions rellevants de l’actualitat amb indagació dels seus antecedents 
històrics i de les circumstàncies que els condicionen. 

– Valoració dels drets humans i rebuig de qualsevol manera de discriminació o de domini. 
Assumpció d’una visió critica cap a les situacions injustes i estima del diàleg i la busca de la 
pau en la resolució dels conflictes. 

– Reconeixement dels elements bàsics que configuren els principals estils o artistes rellevants de 
l’època contemporània, contextualitzant-los en la seua època i interpretació d’obres artístiques 
significatives. Aplicació d’aquest coneixement a l’anàlisi d’algunes obres rellevants. 

 

Bloc 2. Bases històriques de la societat actual 

– L’Estat absolut 

o Despotisme Il·lustrat i parlamentarisme anglés. 

o La Il·lustració. La Il·lustració valenciana. 

o La Guerra de Successió espanyola i el final del foralisme valencià. 

o Reformisme borbònic a Espanya i Amèrica. 

o L’art del segle XVIII: el Barroc i el Neoclassicisme. L’art barroc valencià. 

– Transformacions polítiques i econòmiques en l’Europa de l’Antic Règim. La independència 
d’EUA. La Revolució Francesa. 
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– Transformacions polítiques i socioeconòmiques en el segle XIX 

o Liberalisme i nacionalisme: Restauració i revolucions liberals. 

o L’emancipació de l’Amèrica hispana. 

o L’auge de la Revolució industrial. Transformacions econòmiques i tecnològiques. 
L’expansió econòmica valenciana de finals del segle XIX. 

o La nova societat: velles i noves elits; les classes populars. Formes de vida en la ciutat 
industrial. 

– Crisi de l’Antic Règim i construcció de l’Estat liberal en l’Espanya del segle XIX. La Guerra de la 
Independència i la revolució de Cadis. La construcció de l’Estat liberal. Art i cultura en el segle 
XIX. El modernisme valencià i la pintura impressionista 

– L’època de l’Imperialisme i l’expansió colonial a finals del segle XIX. 

– Grans canvis i conflictes en la primera meitat del segle XX. La Gran Guerra i el nou mapa 
d’Europa. La Revolució Russa. El crack del 29 i la depressió econòmica. L’ascens dels 
totalitarismes. La Segona Guerra Mundial. 

– Transformacions i crisi de l’Estat liberal a Espanya. La Restauració, la crisi del 98 i el regnat 
d’Alfons XIII. La Segona República. La Guerra Civil i les seues conseqüències. 

 

Bloc 3. El món actual 

– L’orde polític i econòmic mundial en la segona meitat del segle XX: blocs de poder i models 
socioeconòmics. La Guerra Freda i la descolonització. Relacions entre països: el paper dels 
organismes internacionals. 

– El franquisme a Espanya i la seua evolució. L’exili i l’oposició a la dictadura. 

– La transició política a Espanya. La configuració de l’Estat democràtic. La Constitució de 1978. 
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

– El procés de construcció de la Unió Europea: les etapes de l’ampliació. Espanya i la Unió 
Europea en l’actualitat. 

– Canvis en les societats actuals. El món occidental. La crisi del món comunista. El paper de la 
Xina. El món islàmic. Globalització i nous centres de poder. 

– Els nous moviments socials. Els mitjans de comunicació i la seua influència. La societat de la 
informació. 

– Conflictes i focus de tensió en el món actual. El desafiament del terrorisme. 

– Art i cultura en el segle XX. La cultura en la Comunitat Valenciana en el segle XX. 

 

 

e) Continguts – Història del Món Contemporani – 1r de BAT 

 

1. Continguts comuns 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Localització en el temps i en l’espai de processos, estructures i esdeveniments rellevants 
de la història del món contemporani, comprenent i interrelacionant els components 
econòmics, socials, polítics i culturals que hi intervenen. 

– Identificació i comprensió dels elements de causalitat que es produeixen en els processos 
d’evolució i canvi que són rellevants per a la història del món contemporani i en la 
configuració del món actual, adoptant en la seua consideració una actitud empàtica. 

– Definició d’un problema referent a un procés històric i formulació d’hipòtesis de treball. 

– Anàlisi d’elements i factors històrics. Elaboració de síntesi que integra informació de 
distint tipus. 
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– Utilització crítica de fonts i material historiogràfic divers. Contrast d’interpretacions 
historiogràfiques. 

 

2. Les bases del món contemporani. Transformacions del segle XIX 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. L’Antic Règim i la seua crisi: 

– *Economia agrària, societat estamental i monarquia absoluta. 

– *La Il·lustració. Pensament polític i econòmic. 

2. La revolució industrial: 

– *Transformacions econòmiques, culturals i socials. Industrialització i desenvolupament 
del capitalisme. 

– *La revolució industrial i la seua difusió. 

3. Liberalisme, nacionalisme i romanticisme: 

– *La independència de les colònies americanes. 

– *La Revolució Francesa i l’Imperi napoleònic. 

– *La Restauració i les revolucions liberals. 

– *El nacionalisme. Les unificacions d’Itàlia i d’Alemanya. 

4. Canvis i moviments socials: 

– *La formació de la classe obrera. 

– *Problemes socials de la industrialització i la societat de classes. 

– *Sindicalisme, socialisme i anarquisme. 

5. Les grans potències europees: 

– *L’Anglaterra victoriana. 

– *La França de la III República i l’Alemanya bismarckiana. 

– *L’Imperi austrohongarés i l’Imperi Rus. 

6. La dominació europea del món: 

– *Factors de l’expansió colonial. La Segona Revolució Industrial i el gran capitalisme. 

– *El repartiment del món. Colònies i metròpolis. 

 

3. Conflictes i canvis en la primera meitat del seg le XX 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. La Primera Guerra Mundial i l’organització de la pau: 

– *Orígens de la Primera Guerra Mundial. 

– *La Primera Guerra Mundial. Els tractats de pau i la Societat de Nacions. 

2. La Revolució russa: 

– *La Revolució de 1917 i les seues repercussions. 

– *La creació, el desenvolupament i la consolidació de l’URSS. 

3. La crisi de l’Estat liberal i l’ascens dels totalitarismes: 

– *Crisis de l’Estat liberal. Depressió econòmica. 

– *Dictadures i democràcies en els anys trenta. 

– *Auge i ascens dels moviments feixistes. Polítiques expansionistes i conflictes 
internacionals. 
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4. La Segona Guerra Mundial: 

– *Desenvolupament de la Guerra Mundial. 

– *Antisemitisme: la singularitat del genocidi jueu. 

– *El nou orde mundial. L’ONU. 

 

4. El món en la segona meitat del segle XX 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. La guerra freda i la política de blocs: 

– *La formació dels blocs i la bipolarització. 

– *Els focus del conflicte internacional. 

– *Coexistència i confrontació. L’etapa final de la guerra freda. 

2. La Descolonització: 

– *Processos de descolonització a Àsia i Àfrica i subdesenvolupament. 

3. El creixement demogràfic. 

– *Els desequilibris econòmics. La situació iberoamericana. 

4. La Unió Europea: 

– *El procés de construcció. 

– *Objectius i institucions. 

– *Canvis en l’organització política d’Europa. 

5. Institucions i moviments supranacionals. 

 

5. Problemes, perspectiva i transformació cultural en el món contemporani 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. Els centres del poder mundial i la configuració geopolítica del món: 

– *La desintegració de l’URSS. Els països d’economia planificada. 

– *Los EUA i el nou orde mundial. 

– *Japó i les noves potències industrials del Sud-est asiàtic. 

– *La Unió Europea. 

– *Iberoamèrica. 

2. Entre dos mil·lennis: 

– *La explosió demogràfica. Els problemes del creixement. 

– *L’«estat del benestar» i la seua desigual distribució. 

– *Impacto científic i tecnològic. Influència dels mitjans de comunicació. 

– *Focus de conflicte i situacions d’injustícia i discriminació. Terrorisme. 

3. La cooperació i el dialogue com a formes pacifiques de resolució de conflictes. 

– *Democràcia i drets humans. 

– *Els nous reptes de l’era de la globalització. 
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f) Continguts – Història d’Espanya – 2n de BAT 

 

1. Continguts comuns 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Localització en el temps i en l’espai de processos, estructures i esdeveniments rellevants 
de la història d’Espanya, identificant els seus components econòmics, socials, polítics i 
culturals. 

– Identificació i comprensió dels elements de causalitat que es donen en els processos 
d’evolució i canvis rellevants per a la història d’Espanya i per a la configuració de la 
realitat espanyola actual. 

– Busca, selecció, anàlisi i interpretació d’informació procedent de fonts primàries i 
secundàries: textos, mapes, gràfics i estadístiques, premsa, mitjans audiovisuals així com 
la proporcionada per les tecnologies de la informació. 

– Anàlisis d’interpretacions historiogràfiques distintes sobre un mateix fet o procés històric, 
contrastant i valorant els diferents punts de vista. 

 

2. Les arrels històriques de l’Espanya contemporàni a 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. Les arrels. D’Atapuerca a la monarquia visigoda amb especial atenció a la Hispània 
romana. 

2. La península Ibèrica en l’edat mitjana: Al-Andalus i els regnes cristians. 

3. La baixa edat mitjana. La crisi dels segles XIV i XVI El Regne de València. 

4. Els Reis Catòlics: La construcció de l’Estat modern. La projecció exterior. El descobriment 
d’Amèrica. 

5. L’Espanya imperial. La colonització d’Amèrica. 

6. El segle XVIII: els Borbó. 

 

3. Crisi de l’Antic Règim 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. Crisis de l’Antic Règim: 

– *Els problemes econòmics i socials de l’Antic Règim. 

– *Les contradiccions de la monarquia absoluta. La crítica dels il·lustrats i l’impacte de 
la Revolució Francesa. Les corts de Cadis i la Constitució de 1812. 

– *Revolució liberal i la reacció absolutista. El regnat de Ferran VII. L’emancipació de 
l’Amèrica espanyola. 

 

4. Construcció i consolidació de l’estat liberal 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. El procés de construcció de l’estat liberal: 

– *El funcionament del sistema. Corona, parlament i partits polítics durant el regnat 
d’Isabel II. 

– *El nou paper de l’educació, l’exèrcit i l’Església. 

– *Els límits dels canvis. El carlisme i les opcions democràtiques. 

– *La crisi del moderantisme i l’experiència del Sexenni democràtic. 

2. L’Espanya de la Restauració: 
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– *Els fonaments, el funcionament i les contradiccions del sistema polític. La crisi de 
l’estat. 

– *Els nacionalismes i el problema de l’ordenació territorial de l’estat. 

– *El progressiu protagonisme dels militars. Espanya davant de la remodelació colonial: 
la crisi del 98. 

 

5. Transformacions econòmiques i canvis socials en el segle XIX i primer terç del segle XX 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. Transformacions econòmiques. 

– *Procés de desamortització i canvis agraris. 

– *Las peculiaritats de la incorporació d’Espanya a la revolució industrial. 

– *Modernització de les infraestructures: el ferrocarril. 

2. Transformacions socials i culturals. 

– *Evolució demogràfica. 

– *De la societat estamental a la societat de classes. 

– *La formació de la classe obrera. 

– *Gènesis i desenvolupament del moviment obrer a Espanya. 

– *Canvi en les mentalitats. 

 

6. Crisi de l’estat liberal, la Segona República i la Guerra Civil 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. Regeneracionisme i revisionisme polític: 

– *Intents de modernització del sistema de la Restauració. 

– *El problema del Marroc. 

– *La Dictadura de Primo de Rivera, intent de solució autoritària a la crisi de l’estat 
liberal. El desenvolupament de l’oposició al règim i l’afonament de la Monarquia. 

2. La Segona República: 

– *La Segona República, intent de solució democràtica. L’articulació d’un nou sistema 
polític. La Constitució de 1931. 

– *Condicionaments, conflictes i etapes de la República. Èxits i decepcions. 

– *La cultura espanyola des dels inicis de l’Edat de Plata fins a 1936. 

3. La Guerra Civil: 

– *Sublevació militar i Guerra Civil. Dimensió interna i internacional del conflicte. 
Evolució de les dos zones. Conseqüències de la guerra. 

 

7. La dictadura franquista 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. El franquisme: 

– *Immobilisme i adaptació política del règim franquista. Aïllament i alineació internacional. 

– *Autarquia i acumulació. Creixement i desequilibris econòmics, canvis i desigualtats socials. 

– *Elements de canvi en l’etapa final del franquisme. L’oposició democràtica. 

 

8. L’Espanya actual 



Programació didàctica del Departament de Geografia i Història 
IES Rei En Jaume (Alzira) – Curs 2011/2012 

29 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

1. El procés de transició a la democràcia: 

– *La transició política. La Constitució de l978 i el desplegament legislatiu. La formació d’un 
sistema de partits. L’Estat de les Autonomies. L’estatut d’autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 

– *Els governs democràtics. Canvis socials, econòmics i culturals 

– *Dificultats en l’articulació d’una societat democràtica. 

– *Reptes i problemes del present. 

– *La integració d’Espanya a Europa. El paper d’Espanya en el context europeu i mundial. 

 

 

g) Continguts – Història de l’Art – 2n de BAT 

 

1. L’Art com a expressió humana en l’espai i en el temps i l’objecte artístic: interpretació i 
anàlisi de l’obra d’art. 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– El llenguatge visual i la seua terminologia. 

– Iconografia i iconologia. 

– Funcions socials i valor de l’obra d’art en la història. 

– Definició, classificació i naturalesa de l’art al llarg del temps. 

– Distintes conceptualitzacions de l’art. 

– Percepció i anàlisi de l’obra d’art. 

– L’art com a expressió humana en el temps i en l’espai: significat de l’obra artística. 

– L’obra artística en el seu context històric. Funció social de l’art en les diferents èpoques: 
artistes, mecenes i clients. La dona en la creació artística. 

 

2. Arrels de l’art europeu: el llegat de l’art clàs sic 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– L’art clàssic. Grècia: l’arquitectura grega. Els ordes. El temple i el teatre. L’Acròpoli 
d’Atenes. L’evolució de l’escultura grega. 

– L’art clàssic. Roma: l’arquitectura: caràcters generals. La ciutat romana. L’escultura: El 
retrat. El relleu històric. L’art en la Hispània romana. 

 

3. Naixement de la tradició artística occidental: l ’art medieval 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Art cristià medieval: aportacions del primer art cristià: la basílica. 

– La nova iconografia. Art bizantí. L’època de Justinià. Santa Sofia de Constantinoble i Sant 
Vidal de Ravenna. 

– L’art preromànic: El context europeu. Època visigoda. Art asturià i art mossàrab. 

– Art islàmic: orígens i característiques de l’art islàmic. La mesquita i el palau en l’art 
hispanomusulmà. 

– L’art romànic com a primera definició d’Occident: L’arquitectura: el monestir i l’església de 
pelegrinatge. La portada romànica. La pintura mural. L’art romànic en el Camí de 
Santiago. 
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– L’art gòtic com a expressió de la cultura urbana: l’arquitectura: catedrals, llotges i 
ajuntaments. L’arquitectura gòtica espanyola. La portada gòtica. La pintura: Giotto, els 
flamencs primitius i la pintura valenciana. 

 

4. Desenvolupament i evolució de l’art europeu en e l món modern 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– L’art del renaixement: art italià del Quatre-cents. L’arquitectura: Brunelleschi i Alberti. 
L’escultura. Donatello. La pintura. Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca i 
Botticelli. El Cinc-cents. De Bramante a Palladio: el temple, el palau i la vila. L’escultura. 
Miquel Àngel. La pintura: escola romana i escola veneciana. El renaixement a Espanya. 
Arquitectura, escultura i pintura: el Greco. 

– Unitat i diversitat de l’art barroc: urbanisme i arquitectura. Bernini i Borromini. El palau del 
poder: Versalles. Espanya: de la plaça major al palau borbònic. L’escultura barroca. 
Bernini. La imatgeria espanyola. La pintura barroca: italiana, flamenca i holandesa: 
Rubens i Rembrandt. La pintura espanyola: Ribalta, Ribera, Zurbarán i Murillo. Velázquez. 

– Las arts europees del segle XVIII: entre el barroc i el neoclàssic. 

 

5. El segle XIX: l’art d’un món en transformació 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Goya. 

– Cap a l’arquitectura moderna: urbanisme i arquitectura en la segona meitat del segle XIX. 
Les grans transformacions urbanes. La Revolució Industrial i l’arquitectura dels nous 
materials: de l’eclecticisme al modernisme. 

– El camí de la modernitat: Les arts figuratives en la segona meitat del segle XIX. La pintura 
realista. Courbet. La pintura impressionista: Sorolla. El neoimpressionisme. L’escultura. 
Rodin. 

 

6. La ruptura de la tradició: l’art en la primera m eitat del segle XX 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Les avantguardes històriques: les arts plàstiques en la primera meitat del segle XX. 
Fauvisme i expressionisme. Cubisme i futurisme. 

– Els inicis de l’abstracció. Dadà i el surrealisme. Dalí. Picasso. 

– Arquitectura i urbanisme del segle XX. El moviment modern: El funcionalisme. La 
Bauhaus. Le Corbusier. L’organicisme. Wright. L’arquitectura postmoderna. Últimes 
tendències. 

 

7. L’art del nostre temps: universalització de l’ar t 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– L’estil internacional en arquitectura. 

– De l’abstracció a les últimes tendències: les arts plàstiques en la segona meitat del segle 
XX. L’expressionisme abstracte i l’informalisme. L’abstracció postpictòrica i el minimal art. 
La nova figuració. El pop art. L’hiperrealisme. Últimes tendències. 

– L’art i la cultura visual de masses: art i societat de consum. La fotografia. El cine. El cartell 
i el disseny gràfic. El còmic. Les noves tecnologies. 

– La obra d’art en el museu. Gestió dels béns culturals: conservació, restauració i ordenació 
del patrimoni historicoartístic. La Llei Valenciana del Patrimoni. 
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h) Continguts – Geografia – 2n de BAT 

 

1. Continguts comuns al coneixement geogràfic 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Definició d’un problema referit a un procés geogràfic i formulació d’hipòtesis de treball. 

– Anàlisi de les distintes variables ecogeogràfiques que intervenen en els sistemes 
d’organització territorial per a arribar a una síntesi explicativa. 

– Utilització crítica de dades i elaboració d’informacions utilitzant diversos codis 
comunicatius: verbal, cartogràfic, gràfic i estadístic. 

– Correcció en el llenguatge i utilització adequada de la terminologia específica. 

– Responsabilitat en l’anàlisi i valoració de les repercussions socioeconòmiques i 
ambientals de l’explotació dels recursos. Producció i consum racional. 

 

2. Espanya a Europa i en el món 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– El espai geogràfic: noció i característiques de l’espai geogràfic; elements i instruments 
d’informació i representació geogràfica; nocions d’anàlisi de localitzacions i distribucions 
espacials. 

– Globalització i diversitat en el món actual: processos de mundialització i desigualtats 
territorials; classificacions de les àrees geoeconòmiques. 

– Espanya a Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics. Polítiques 
regionals i de cohesió territorial. La posició d’Espanya en la Unió Europea. 

– Trets geogràfics essencials d’Espanya: situació geogràfica; contrastos i diversitat interns; 
posició relativa en el món i en les àrees socioeconòmiques i geopolítiques. L’ordenació 
territorial actual de l’Estat en comunitats autònomes com a resultat de processos i 
projectes històrics contemporanis. L’espai geogràfic de la Comunitat Valenciana. 

 

3. Naturalesa i medi ambient a Espanya 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Els elements que estructuren el medi físic: les unitats del relleu, els contrastos climàtics, 
les aigües, les formacions vegetals i els sòls. 

– El problema de l’aigua a la Comunitat Valenciana. 

– La varietat dels grans conjunts naturals espanyols: identificació dels seus elements 
geomorfològics, estructurals, climàtics i biogeogràfics. 

– Naturalesa i recursos a Espanya: matèries primeres, fonts i recursos energètics. 

– Naturalesa i medi ambient: la interacció entre el medi físic i la societat, els problemes 
mediambientals i les polítiques espanyoles i comunitàries de protecció dels espais 
naturals, conservació i millora. 

 

4. Territori i activitats econòmiques a Espanya 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– Acció dels factors socioeconòmics al territori espanyol: evolució històrica, panorama 
actual i perspectives. 

– La pluralitat dels espais rurals: transformació i diversificació de les activitats rurals i la 
seua plasmació en tipologies espacials diverses; les dinàmiques recents del món rural. La 
situació espanyola en el context de la Unió Europea. 

– Els recursos marins, l’activitat pesquera i la seua reconversió i l’aqüicultura. 
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– Els espais industrials. Fonts d’energia i aprofitament energètic. La política territorial de 
modernització de la indústria i les seues conseqüències. El sector secundari espanyol en 
el marc europeu. 

– Les activitats del sector terciari. El comerç i la xarxa de transports: la vertebració 
territorial. Els espais d’oci. El turisme. 

– El sector primari, la indústria, i el sector terciari a la Comunitat Valenciana. 

– Las repercussions socioeconòmiques i ambientals de l’explotació dels recursos. 
Producció i consum racional. 

 

5. Població, sistema urbà i contrastos regionals a Espanya 

Els continguts que corresponen a aquest nucli són: 

– La població espanyola. L’estructura biodemogràfica i laboral. 

– Evolució demogràfica i desigualtats espacials. La importància de la immigració. La 
població de la Comunitat Valenciana. 

– Processos d’urbanització. Morfologia i estructura de les ciutats. Morfologia i estructura de 
les ciutats de la Comunitat Valenciana. Els sistemes de ciutats i les xarxes de transport. 
Les activitats i funcions urbanes. L’impacte ambiental. 

– Las disparitats regionals i l’ordenació territorial. Les polítiques estatals per a superar els 
desequilibris regionals. 

 

 

h) Continguts – Educació per a la Ciutadania – 2n d ’ESO 

 

Bloc 1. Continguts comuns 

– Exposició d’opinions i juís propis amb arguments raonats. El diàleg. 

– Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la realitat. 

– Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades per diverses fonts 
sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat. Fets i opinions. 

 

Bloc 2. Relacions interpersonals i participació 

– L’autonomia personal. 

– Llibertat i responsabilitat. 

– La igualtat essencial de tots els sers humans. La no-discriminació. Crítica als prejuís 
socials. 

– Les relacions humanes. La família en el marc de la Constitució. 

– La convivència en l’escola. 

– La solidaritat. L’atenció a les persones dependents. L’ajuda als qui estan en situació 
desfavorida. 

– La participació en el centre educatiu. Òrgans de participació. 

– Les activitats de voluntariat. 

 

Bloc 3. Drets i deures ciutadans 

– Els drets humans i la seua història: la Declaració de 1948. Pactes i convenis 
internacionals. La protecció dels drets humans enfront de les seues violacions. Els 
tribunals internacionals. 
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– L’extensió dels drets humans: un repte del món actual. 

– Igualtat de drets i pluralisme. Les llibertats individuals. Les opcions personals dels 
ciutadans. 

– La conquista dels drets de les dones i la seua situació en el món actual. 

 

Bloc 4. Les societats democràtiques del segle XXI 

– L’Estat de Dret: el seu funcionament. 

– El model polític espanyol: la Constitució Espanyola i l’Estat de les Autonomies. L’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La Unió Europea. 

– Les societats democràtiques com a societats plurals i obertes. 

– Les democràcies representatives. El Parlament. La participació dels ciutadans. Les 
eleccions. L’opinió pública. 

– La seguretat nacional: funcions de l’exèrcit i de les forces d’orde públic. 

– La contribució dels ciutadans a través dels impostos al sosteniment dels servicis d’interés 
general. 

– El consum. Drets i deures de les consumidores i consumidors. La publicitat i la seua 
influència en la societat actual. 

– La protecció civil. Catàstrofes naturals i provocades. 

– La circulació viària i la responsabilitat ciutadana. Accidents de circulació: causes i 
conseqüències. 

 

Bloc 5. La ciutadania en un món global 

– Els conflictes en el món actual: terrorisme, estats fallits, fanatisme religiós i nacionalisme 
excloent. Accions individuals i col·lectives en favor de la pau, seguretat i llibertat. El paper 
dels organismes internacionals. Dret internacional humanitari. 

– La pobresa en el món i les seues causes. La lluita contra la pobresa i l’ajuda al 
desenrotllament. 

– Cap a un món més interdependent. La globalització com a motor del desenrotllament: 
l’eliminació de les traves a la comunicació, els desplaçaments i el comerç. Internet, el món 
en una pantalla. 

 

 

 

4.3. Seqüència de continguts  

 

La seqüència dels continguts es plasma en unitats didàctiques, on els tres tipus bàsics de 
continguts han sigut organitzats didàcticament, perquè l’alumnat pugui assolir els objectius i les 
competències bàsiques adés esmentades.  

Aquestes unitats didàctiques s’organitzen i es planifiquen temporalment en el següent punt 
d’aquesta programació didàctica. 
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5. Unitats didàctiques 
 

5.1.- Organització de les unitats didàctiques  

 

1r d'ESO 

TEMA 1:El planeta Terra i la seua representació 
TEMA 2: El relleu i les aigües al món 
TEMA 8: Medi físic a la Comunitat Valenciana. 
TEMA 7: Geografia física d’Espanya. 
TEMA 3: Els fenòmens atmosfèrics. 
TEMA 4: Els climes al món. 
TEMA 5: Els medis naturals. 
TEMA 6: Els riscos naturals 
TEMA 9: Prehistòria 
TEMA 10: Mesopotàmia i Egipte. 
TEMA 11: La civilització grega. 
TEMA 12: El llegat cultural dels grecs. 
TEMA 13: Roma i el seu Imperi. 
TEMA 14: Cultura i vida quotidiana a Roma 
TEMA 15: Hispània prerromana i romana 
 

 

 

2n d'ESO 

TEMA 1: La població al món. 
TEMA 2: La població a Espanya. 
TEMA 4: Les ciutats. 
TEMA 5: Les ciutats al món i a Espanya. 
TEMA 6: La ruptura de la unitat mediterrània. 
TEMA 7: L’Islam. 
TEMA 8: El feudalisme. 
TEMA 9: La baixa Edat Mitjana. 
TEMA 10: Al-Àndalus 
TEMA 11: Els regnes cristians medievals. 
TEMA 12: Cultura i art a l’Espanya cristiana medieval. 
TEMA 13: El naixement del món modern. 
TEMA 16: La monarquia dels Àustries. segles XVI i XVII. 
 

 

 

3r d'ESO 

 

UNITAT TITOL CONTINGUTS 

1 
LA TERRA I LES 

FORMES DEL 
RELLEU 

Moviment de la terra i coordenades geogràfiques 
El relleu de la terra 
El relleu terrestre. Modelatge i formes 
Les grans unitats del relleu i de la hidrografia 

2 
CLIMES I 

PAISATGES 
NATURALS 

El clima: temperatura, precipitacions i pressions. 
Els climes del món 
Els paisatges naturals. Vegetació i hidrografia 
El clima i els paisatges naturals d’Espanya 
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3 
LA POBLACIÓ 

MUNDIAL 

Les fonts  demogràfiques 
L’estructura i els moviments de la població mundial 
Problemes de la població mundial i teories demogràfiques 
La població espanyola 

4 
LA ACTIVITAT 
ECONOMICA 

Les activitats econòmiques 
Producció i mercat 
Agents econòmics 

5 
LA GEOGRAFIA 
DEL SECTOR 

PRIMARI 

Factors que condicionen l’espai agrari 
Elements de l’espai agrari 
L’agricultura al món: els països desenvolupats i 
subdesenvolupats 
La ramaderia i l’explotació forestal 
La nova agricultura 
La pesca: mètodes i producció 

6 
LA GEOGRAFIA 
DEL SECTOR 
SECUNDARI 

La industria 
Les primeres matèries 
Les fonts d’energia: renovables i no renovables. 
Tipus d’indústria 
Els espais industrials 

7 
LES ACTIVITATS 

DEL SECTOR 
SERVEIS 

Les activitats terciàries 
Aspectes generals del transport. El transport aeri. 
El transport fluvial i marítim 
El transport terrestre 
El comerç 
El turisme 

8 
MEDI AMBIENT I 

ÉSSER HUMÀ 

Recursos i activitat humana 
Impactes mediambientals: el sector primari 
Els impactes de la activitat industrial. 
L’impacte de les activitats turístiques 
Desenvolupament sostenible i creixement econòmic 
Les polítiques mediambientals 

9 
L’ORGANITZACIÓ 
POLÍTICA DE LES 

SOCIETATS 

L’estat i les seues funcions. 
Règims polítics i formes de govern. 
Geografia de la democràcia. 
Els règims totalitaris 
Les organitzacions supraestatals. 

10 

ELS PAÏSOS 
DESENVOLUPATS, 

RÚSSIA I ELS 
NOUS PAÏSOS 
INDUSTRIALS 

(NPI) 

Característiques dels països subdesenvolupats. 
Amèrica del Nord. 
Japó, tradició i modernitat. 
Rússia. 
Els nous països industrials de l’Asia sudoriental. 

11 
LES ÀREES 

SUBDESENVOLU-
PADES 

Caracteristiques dels països subdesenvolupats. 
L’area asiàtica. 
America Llatina 
L’espai àrab-islàmic. 
L’Àfrica subsahariana 

12 
GLOBALITZACIÓ I 
DESIGUALTATS 
AL MÓN ACTUAL 

Desenvolupament i desigual repartiment de la riquesa del 
món. 
La globalització 
Conflictes i organitzacions polítiques internacionals. 
Les desigualtats socials en el segle XXI 
Àrees culturals del món: llengües, religions i identitat. 

13 
LA UNIÓ 

EUROPEA 

La població de la Unió Europea. 
L’agricultura de la Unió Europea. 
La Unió Europea: una potència industrial. 
Una economia de serveis. 
Els desequilibris territorial 
 

14 
ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES A 
ESPANYA 

El sector primari: l’agricultura. 
El sector primari: ramaderia i pesca. 
Les regions industrials espanyoles. 
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Els grans reptes de la industria a Espanya. 
Comerç i transport a Espanya. 
El turisme, pilar de l’economia espanyola. 

15 

LES ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES A 
LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

El sector primari valencià. 
El sector secundari a la Comunitat valenciana. 
El sector terciari a la Comunitat valenciana. 
El turisme 

16 

ORGANITZACIÓ 
PÓLITICA I 

ADMINISTRATIVA 
D’ESPANYA 

Espanya: un Estat democràtic 
L’Estat de les autonomies 
Els desequilibris territorials. 
Els canvis recents de la societat espanyola 
L’autonomia valenciana. 

 

 

 

4t d'ESO 

La lògica de les etapes històriques imposa una organització de les unitats didàctiques 
estrictament cronològica:  

 

1. L'edat Moderna (segles XV a XVIII)  
2. El segle XVIII i l'Espanya dels borbons. 
3. Liberalisme i nacionalisme 
4. Revolució Industrial i moviment obrer 
5. La construcció del règim liberal espanyol (1808-1875) 
6. L’imperialisme i la Primera Guerra Mundial 
7. L'época d'entreguerres 
8. Espanya: de la Restauració a la Guerra Civil. (1875-1939) 
9. La Segona Guerra Mundial i les seues conseqüències 
10. El mòn capitalista i el mòn comunista 
11. El Franquisme 
12. El procés de construcció europea 
13. Mitjans de comunicació i moviments socials 
14. El món actual 
15. La transició i els governs de la democràcia 

 

 

 

1r de BATXILLERAT. Història del Món Contemporani 

 

El temari està dividit en cinc nuclis temàtics dels que destaquen els quatre últims, que estan 
dividits  al mateix temps en diferents unitats didàctiques les quals es distribueixen de la següent 
manera: 

• Les bases del món contemporani. Transformacions del segle XIX; compost amb sis temes 
o unitats didàctiques. 

• Conflictes i canvis en la primera meitat del segle XX; amb quatre temes. 

• El món en la segona meitat del segle XX; constituit per cinc temes. 

• Problemes, perspectiva i transformació cultural en el món contemporani; format per tres 
unitats didàctiques. 

Com es pot comprovar el resultat final d’aquesta organització es que tots els continguts estan 
formats per divuit temes, els quals es distribuiran amb les tres Avaluacions Didàctiques del curs 
acadèmic, de manera que en cadascuna d´elles impartim un total de sis temes, amb l’objectiu de 
recercar un equilibri amb les tres avaluacions. 
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2n de BATXILLERAT. Història de l’Art 

 

El temari s’encontra dividit en set nuclis temàtics, dels quals destaquen els sis primers, que serien 
els següents: 

• L’art com a expressió humana en l’espai en el temps i l’objecte artístic: interpretació i 
anàlisi de l’obra d’art.   

• Arrels de l’art europeu: el llegat de l’art clàssic. 

• Naixement de la tradició artística occidental: l’art medieval. 

• Desenvolupament i evolució de l’art europeu en el món modern. 

• El segle XIX: l’art d’un món en transformació. 

• La ruptura de la tradició: l’art en la primera meitat del segle XX. 

El total de temes o unitats didàctiques son aproximadament, uns divuit, els quals es distribuirien 
amb les tres avaluacions, per a produir un equilibri en els continguts a impartir durant el curs 
acadèmic.  

 

 

 

2n de BATXILLERAT. Història d’Espanya 

 

Els continguts de la matèria d'Història d'Espanya s'estructuren en 6 blocs temàtics. El primer bloc 
temàtic és procedimental "Continguts comuns. Aproximació al coneixement històric. Relació de 
l'historiador amb les fonts", i serveix per tal d'introduir als alumnes en la pràctica del comentari de 
text. Els restants blocs temàtics són conceptuals i es concentren especialment en els continguts 
d'història contemporània. 

 

I. Continguts comuns. Aproximació al coneixement hi stòric. Relació de l'historiador 
amb les fonts. 

1-Anàlisi i interpretació de les fonts històriques. 
 
II. Les arrels històriques de l'Espanya contemporàn ia. 

2-L'edat moderna 
3-El segle XVIII: els Borbó 

 
III. Crisi de l'Antic Règim i construcció de l'Esta t liberal 

4-L'impacte de la Revolució francesa. Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812. 
5-Revolució liberal i la reacció absolutista. El regnat de Ferran VII. L'emancipació de 

l'Amèrica espanyola. 
6-Construcció i consolidació de l'Estat Liberal. 
7-El Sexenni democràtic. 
 

IV. Consolidació de l'Estat liberal 
8-L'Espanya de la Restauració: 
9-L'oposició al sistema de la Restauració i la crisi del 98 
10-Transformacions econòmiques i canvis socials en el s.XIX i primer terç del s.XX. 

 
V. Crisi de l'Espanya contemporània 

11-L'inici del regnat d'Alfons XIII 
12-La dictadura de Primo de Rivera i la caiguda d'Alfons XIII 
13-La Segona República Espanyola 
14-La Guerra Civil Espanyola 
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VI. Dictadura franquista i democràcia 

15-Inicis del franquisme (1939-57) 
16-Transformacions socioeconòmiques i continuisme (1957-75) 
17-Instauració de la democràcia: la transició (1975-1982) 
18-Consolidació de la Democràcia i integració a Europa 

 

 

 

2n de BATXILLERAT. Geografia 

 

 
UD INTRODUCCIÓ. - Aproximacio al coneixement geogra fic.  

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS 

Estudiar un problema referit a un proces 
geografic i formulacio d hipótesis  de treball 

Les idees geografiques. 

Conéixer les variables ecogeografiques que 
intervenen en els sistemes d organitzacio 
territorial per a arribar a síntesis explicattives 
o a un informe. 

Les variables ecogeografiques que intervenen en 
els sistemes d organitzacio territorial . 

Coneixer la lectura e interpretacio de 
grafiques linials,de sectors, climogrames i 
pirámides de poblacio. 

Grafiques linials, de sectors, climogrames i 
piramides de poblacio. 
 

Estudiar escales numeriques i grafiques i 
codis cartografics. 
 

escales numeriques i grafiques i codis 
cartografics. 
 

Analisis i comentari de plans urbans (se 
sugerixen plans a escales entre 1:10000 i 
1:25000). 
 

Plans urbans. 

Coneixer el pas d'un codic d'informacio a 
altre (de series estadistiques a figures o 
mapes tematics, per eixemple). 
 

El coneixement del pas d'un codic d'informacio a 
atre (de series estadistiques a figures o mapes 
tematiques, per eixemple). 
 

CRITERIS DIDÀCTICS D’AVALUACIÓ 
Explicar els procesos geografics i formular hipotesis. 

Conéixer les variables ecogeografiques que intervenen en els sistemes d organitzacio territorial  

Conéixer escales numeriques i grafiques i codis cartografics. 
 
Coneixer les grafiques linials, de sectors i climogrames. 

Explicar els plans urbans.  

 Exercitar el pas d'un codic d'informacio a altre (de series estadistiques a figures o mapes 
tematiques, per eixemple). 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Comunicació lingüística Fomentar la lectura amb articles de prensa 

Matemàtica Interpretar diagrames 

Coneixement/Int. Món físic Aplicar el mètode geografic. 

Tractament informació i digital Recerca per als treballs d’investigació 

Social i ciutadana Saber comportar-se . 

Aprendre a aprendre Autoevaluar el seu procés d’ensenyament-
aprenentatge 

Autonomia i iniciativa personal Realitzar tot tipus de practiques geografiques. 
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UD 1. - Espanya: unitat i diversitat de l'espai geografic i  organitzacio territorial. 

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS 

Estudiar les caracteristiques de l´espai 
geografic. 

Les idees geografiques. 

Conéixer els rasgos derivats de la situacio   i 
configuracio espacial 

Situacio i configuracio  espacial. 

Estudiar els rasgos geografics essencials 
d'Espanya:  
� Situacio geografica. 
� Factors de l'homogeneïtat i de la 
diversitat dels espais geografics de la 
Peninsula i Illes (contrasts fisics i socials). 
� Posicio relativa d'Espanya en el mon 
i en les arees SOCIOECONÓMICAS i 
geopolitiques. 
 

 Rasgos geografics esencials d´Espanya. 

Estudiar L'ordenacio territorial actual de 
l'Estat en Comunitats Autonomes com 
resultat de procesos i proyectes historics 
contemporaneus. 
 

L'ordenacio territorial actual de l'Estat en 
Comunitats Autonomes com resultat de procesos 
i proyectes historics contemporaneus. 
 

CRITERIS DIDÀCTICS D’AVALUACIÓ 
Explicar l’espai geografic. 

Conéixer les distribucions espacials. 

Conéixer els procesos de globalitzacio i mundialitzacio. 
 
Coneixer els rasgos geografics esencials d’Espanya. 

Explicar la situacio, diversistat dels espais geografics d’Espanya. 

 Explicar la posicio d’Espanya al mon i l’ordenacio territorial en Comunitats autonomes. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Comunicació lingüística Fomentar la lectura amb articles de prensa 

Matemàtica Interpretar distribucions espacials 

Coneixement/Int. Món físic Aplicar el mètode geografic. 

Tractament informació i digital Recerca per als treballs d’investigació 

Social i ciutadana Saber comportar-se  al mon. 

Aprendre a aprendre Autoevaluar el seu procés d’ensenyament-
aprenentatge 

Autonomia i iniciativa personal Realitzar tot tipus de practiques geografiques. 

 
UD 2,3,4,5 – Les dinamiques ecogeografiques: Relleu , hidrografia, clima i medi ambient. 

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS 

Estudiar el roquedo i les grans unitats 
morfoestructurals del relleu d´Espanya. 

Unitats de relleu i unitats morfoestructurals 

Conéixer els factors i elements del clima 
dÉspanya, aixi com els diferents climes. 

Tipus de climes. 

Conéixer : la xarxa fluvial. Utilitzacio dels 
recursos hidrics. 

Vessants hidrografiques, recursos hidrics, 
problemas dáigua. 

Estudiar . Les formacions vegetals i els sols: 
contrast entre les facanes atlantica i  
mediterranea. 
 

Els grans conjunts naturals de Espanya: . 

Conéixer els problemes mediambientals: 
contaminacio atmosferica, deforestacio, 
erosio, sobreexplotacio d´aquifers i regallats 
urbans. 

Problemes mediambientals. 
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Estudiar la proteccio dels espais naturals. 
� Les politiques conservacionistes. 

La proteccio dels espais naturals. 

CRITERIS DIDÀCTICS D’AVALUACIÓ 
Explicar les unitats de relleu. 

Conéixer la xarxa fluvial i els seus problemes. 

Conéixer els paisatges de lÉspanya humida, seca i arida.. 

Explicar perfils topografics 

Conéixer climogrames, mapes climatics i dísobares. 

Explicar els problemes mediambientals I les politiques de proteccio. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Comunicació lingüística Fomentar la lectura amb articles de prensa 

Matemàtica Interpretar perfils topografics, climogrames i 
regims fluvials. 

Coneixement/Int. Món físic Identificacio dels elements geomorfologics, 
estructurals, climatics i biogeografics. 
 

Tractament informació i digital Recerca per als treballs d’investigació 

Social i ciutadana Saber comportar-se al medi ambient. 

Aprendre a aprendre Autoevaluar el seu procés d’ensenyament-
aprenentatge 

Autonomia i iniciativa personal Realitzar un treball d’estudi de mapes, perfils, 
climogrames e hidrogrames. 
 

UD 6,7,8,9 – Territoti i activitats economiques a Espanya. 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CONTINGUTS 
Estudiar els usos primaris del sol. Usos primaris. 
Conéixer els tipus de paisatges agraris. Tipus de paisatges agraris. 
Conéixer les tendencies actuals dels sector 
agrari, els problemas. 

Dinamiques recents al mon rural. 

Estudiar .els recursos pesquers i els 
problemas i solucions de láctivitat pesquera. 

Láctivitat pesquera a Espanya. 

Conéixer el pes i els diferents tipus de 
subsectors Industrials aixi com les primeres 
materias i recursos energetics. 

Industria extractiva, manufacturera, energetica i 
de la construccio.. 

Estudiar el  proces díndustrialitzacio. Etapes recents de la industrialitzacio a Espanya. 

Estudiar el mapa de la industria espanyola. Distribucio espacial de la industria a Espanya. 

Els reptes de la industria espanyola La politica territorial de modernitzacio de 
l'industria i les seues conseqüencies. 

Les activitats del sector terciari: 
� L'activitat comercial. 
� La xarcia de transports i la 
vertebracio territorial. 
 

El proces de terciaritzacio de l´economia 
espanyola: el comerc i el transport. 

Els espais d'oci: � El turisme: Les 
principals zones turistiques d´Espanya i les 
repercussions socioeconomiques i 
ambientals l'explotacio dels recursos 
turistics. 
 

Els espais turistics. 

CRITERIS DIDÀCTICS D’AVALUACIÓ 
Explicar els paisatges agraris. 

Conéixer el proces díndustrialitzacio i el mapa de la industria espanyola 

Conéixer els principals tyipus de comerc i la zarza de transports d´Espanya 

Explicar els tipus de turisme i les principals zones turistiques. 
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Conéixer  e interpretar grafics i mapes tematics aixi com elaborarlos. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Comunicació lingüística Fomentar la lectura amb articles de prensa 

Matemàtica Interpretar  taules i series estadistiques. 

Coneixement/Int. Món físic Identificacio  i comentari de tot tipus de mapes tematics. 

Tractament informació i digital Recerca per als treballs d’investigació 

Social i ciutadana Saber comportar-se al medi ambient. 

Aprendre a aprendre Autoevaluar el seu procés d’ensenyament-aprenentatge 

Autonomia i iniciativa personal Realitzar un treball d’estudi de mapes. 

 

 

 

2n d’ESO. Educació per a la Ciutadania  

 

UNITAT 1. La persona i el seu entorn 

UNITAT 2. Barris pobles i ciutats. 

UNITAT 3. Les societats democràtiques. 

UNITAT 4. Els drets humans 

UNITAT 5. Un món globalitzat un món dividit. 

UNITAT 6. Cap a un món millor 

 

 

 

5.2.- Distribució temporal de les unitats didàctiqu es 

 

 

1r d’ESO 

 

AVALUACIONS TEMES 
TEMA 1:El planeta Terra i la seua representació 
TEMA 2: El relleu i les aigües al món 
TEMA 8: Medi físic a la Comunitat Valenciana. 
TEMA 7: Geografia física d’Espanya. 

PRIMERA 

TEMA 3: Els fenòmens atmosfèrics. 
TEMA 4: Els climes al món. 
TEMA 5: Els medis naturals. 
TEMA 6: Els riscos naturals 
TEMA 9: Prehistòria 

SEGONA 

TEMA 10: Mesopotàmia i Egipte. 
TEMA 11: La civilització grega. 
TEMA 12: El llegat cultural dels grecs. 
TEMA 13: Roma i el seu Imperi. 
TEMA 14: Cultura i vida quotidiana a Roma 

TERCERA 

TEMA 15: Hispània prerromana i romana 
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2n d’ESO 

 

AVALUACIONS TEMES 
TEMA 6: La ruptura de la unitat mediterrània. 
TEMA 7: L’Islam. 
TEMA 8: El feudalisme. 

PRIMERA 

TEMA 9: La baixa Edat Mitjana. 
TEMA 10: Al-Àndalus 
TEMA 11: Els regnes cristians medievals. 
TEMA 12: Cultura i art a l’Espanya cristiana medieval. 
TEMA 13: El naixement del món modern. 

SEGONA 

TEMA 16: La monarquia dels Àustries. segles XVI i XVII. 
TEMA 1: La població al món. 
TEMA 2: La població a Espanya. 
TEMA 4: Les ciutats. 

TERCERA 

TEMA 5: Les ciutats al món i a Espanya. 
 

 

3r d’ESO 

 

UNITATS 
DIDÀCTIQUES 

TÍTOL TEMPORALITZACIÓ 

1 La Terra i les formes de relleu 
2 Climes i paisatges naturals 
3 La població mundial 
8 Medi ambient i ésser humà 

1er. trimestre 

4 La activitat econòmica 
5 La geografia del sector primari 
6 La geografia del sector secundari 
7 Les activitats del sector serveis 
9 L’organització política de les societats 

2º trimestre 

10 
Els països desenvolupats, Rússia i els nous països 
industrials (NPI) 

11 Les àrees subdesenvolupades. 
12 Globalització i desigualtats al món actual 
13 La Unió Europa. 
14 Activitats econòmiques a Espanya. 
15 Les activitats econòmiques a la Com. Valenciana 
16 Organització política i administrativa d’Espanya 

3er.trimestre 

 

 

4t d'ESO 

 

La temporalització de les unitats didàctiques seguirà l'ordre cronològic. Per acord del departament 
es prestarà una atenció especial a les unitats referents a la història d'Espanya, procurant que els 
alumnes reben una visió general dels tres segles objecte d'estudi -XVIII a XX- arribant fins al 
present. 

 

Primera avaluació 
1. L'edat Moderna (segles XV a XVIII)  
2. El segle XVIII i l'Espanya dels borbons. 
3. Liberalisme i nacionalisme 
4. Revolució Industrial i moviment obrer 
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Segona avaluació 
5. La construcció del règim liberal espanyol (1808-1875) 
6. L’imperialisme i la Primera Guerra Mundial 
7. L'época d'entreguerres 
8. Espanya: de la Restauració a la Guerra Civil. (1875-1939) 
 

Tercera avaluació 
9. La Segona Guerra Mundial i les seues conseqüències 
10. El mòn capitalista i el mòn comunista 
11. El Franquisme 
12. El procés de construcció europea 
13. Mitjans de comunicació i moviments socials 
14. El món actual 
15. La transició i els governs de la democràcia 

 

 

 

1r de BATXILLERAT. Història del Món Contemporani 

 

Cal comentar com a seqüenciació,  que un tema pot acopar cinc o sis sessions de classe. 

Els continguts de la assignatura es distribueixen de la següent manera amb les tres avaluacions: 

 

Primera Avaluació: 

- L´Antic Règim i la seua crisi. 

- La revolució industrial. 

- Liberalisme, nacionalisme i romanticisme. 

- Canvis i moviments socials. 

- Les grans potències europees. 

- La dominació europea del món. 

 

Segona Avaluació: 

- La Primera Guerra Mundial i l’organització de la pau. 

- La Revolució russa. 

- La crisi de l’estat liberal i l’ascens dels totalitarismes. 

- La Segona Guerra Mundial. 

- La guerra freda i la política de blocs. 

- La Descolonització. 

 

Tercera Avaluació: 

- El creixement demogràfic. 

- La Unió Europea.   

- Institucions i moviments supranacionals. 

- Els centres del poder mundial i la configuració geopolítica del món. 

- Entre dos mil·lennis. 

- La cooperació i el dialogue com a formes pacifiques de resolució de conflictes. 
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Cal comentar que per poder completar tot el temari, a la Tercera Avaluació els alumnes de 
cadascuna de les classes de Primer Curs de Batxillerat amb l’assignatura d´Història del Món 
Contemporani es distribuiran els diferents continguts amb les següents característiques: 

• Cada grup d’alumnes de la classe elegirà un tema per a realitzar un treball . 

• Els treballs dels diferents grups d´alumnes constaran de dues parts, una més extensa 
(amb guió i bibliografia)  per a entregar-la al professor, i un altra versió més reduïda i 
esquematitzada per a fotocopiar-la i entregar-la als alumnes. 

• Per a finalitzar cadascun dels grups exposarà la seua versió del treball que han elaborat a 
la resta de la classe i contestaran als dubtes i a les preguntes dels seus companys. 

 

 

 

2n de BATXILLERAT. Història de l’Art 

 

En línies generals cadascun dels temes (depenent de la seua extensió), pot ocupar de sis a set 
sessions. 

Els continguts principals serien uns divuit que se seqüenciarien per avaluacions de la següent 
manera:  

 

Primera Avaluació: 

Ocuparia desde: El llenguatge visual fins a L’art romànic, es a dir els tres primers nuclis temàtics. 

 

Segona Avaluació: 

Desde l’art gòtic fins a El Greco, ocupant pràcticament tot el bloc temàtic quart, que trata del món 
modern. Cal comentar que especialment deuen analisar-se els següents  pintors: del 
Renaixement italià, Masaccio i Botticelli; del Barroc espanyol, Ribera i Velàzquez i del 
Neoclassicisme francés, David. 

 

Tercera Avaluació: 

Els altres dos nuclis temàtics restants, que tracten de l’art dels  segles XIX i XX. Dels quals cal 
destacar les següents unitats didàctiques: Goya, la pintura romàntica de Delacroix, l’arquitectura 
modernista, l’arquitectura dels nous materials, i la pintura de l´impressionisme de Monet, Renoir i 
Degas, de el postimpressionisme de Van Gogh, Gauguin i Cézanne, de el fauvisme de Matisse i 
el cubisme de Picasso. 

 

 

 

2n de BATXILLERAT. Història d’Espanya 

 

Primera avaluació 
1-Anàlisi i interpretació de les fonts històriques. 
2-L'edat moderna 
3-El segle XVIII: els Borbó 
4-L'impacte de la Revolució francesa.Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812. 
5-Revolució liberal i la reacció absolutista. El regnat de Ferran VII. L'emancipació de 

l'Amèrica espanyola. 
6-Construcció i consolidació de l'Estat Liberal. 
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Segona avaluació 
7-El Sexenni democràtic. 
8-L'Espanya de la Restauració: 
9-L'oposició al sistema de la Restauració i la crisi del 98 
10-Transformacions econòmiques i canvis socials en el segle XIX i primer terç del segle XX. 
11-L'inici del regnat d'Alfons XIII 
12-La dictadura de Primo de Rivera i la caiguda d'Alfons XIII 
 

Tercera avaluació 
13-La Segona República Espanyola 
14-La Guerra Civil Espanyola 
15-Inicis del franquisme (1939-57) 
16-Transformacions socioeconòmiques i continuisme (1957-75) 
17-Instauració de la democràcia: la transició (1975-1982) 
18-Consolidació de la Democràcia i integració a Europa 

 

 

 

2n d’ESO. Educació per a la Ciutadania  

 

Les unitats didàctiques per mitjà de la temporalització intentarem ajustar el procés 
d'ensenyament-aprenentatge al temps disponible (30 sessions). Cadascuna de les unitats haurà 
d'estar constituïda com a mínim per les següents sessions: 

- 1 Sessió d'introducció / motivació / conceptes previs. 

- 3 Sessions de desenvolupament dels continguts. 

- 1 Sessió d'avaluació de continguts de caràcter individual 

 

Podrem variar el nombre de sessions d'acord a cada unitat, al diferent grau d'interès, motivació i 
aprenentatge que observi en els seus alumnes / as. 

La distribució temporal dels continguts seria la següent: 

• 1a Avaluació: Unitats: 1 i 2 

• 2a Avaluació: Unitats: 3 i 4 

• 3a Avaluació: Unitats: 5 i 6 
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6. Metodologia. Orientacions didàctiques 
 

Un mètode didàctic és una forma determinada d’organitzar les activitats pedagògiques amb el 
propòsit d’aconseguir que els estudiants puguin assimilar nous coneixements i desenvolupar 
capacitats o habilitats cognitives (Benejam, 1997). 

 

 

6.1. Orientacions didàctiques 

 

- La construcció de coneixements ha de ser progressiva . S’ha de partir dels coneixements i 
habilitats dels alumnes (els anomenats constructes previs segons P. Benejam), per a construir 
el coneixement disciplinar de la nostra matèria. S’han d’evitar els anomenats coneixements 
paral·lels de l’alumnat, uns que serveixen per a l’aula, i altres que s’utilitzen en la vida 
quotidiana. 

- El procés d’ensenyament/aprenentatge ha de ser significatiu  per a l’alumnat. S’atorga un 
protagonisme especial a la pràctica  directa mitjançant la utilització de recursos didàctics 
específics, per a que l’alumnat observi i interpreti els fets geogràfics, històrics i artístics 
mitjançant textos, imatges, mapes o informacions estadístiques. 

- L’ensenyament ha de ser actiu  per part del professor, basada en la construcció del 
coneixement. Les activitats han de ser motivadores  per a l’alumnat. Els instruments didàctics 
han de suscitar l’interés  de l’alumnat, trencar amb la rutina, i han de desenvolupar la seua 
curiositat , l’expressió lliure però correcta, la participació  en grup, la creativitat, i l’autoestima, 
alhora que permeten impulsar la democratització i la solidaritat. 

- Per reforçar l’interés per les Ciències Socials i la Història es tractaran qüestions significatives, 
socialment urgents, científicament rellevants , i fer-ho de manera conflictiva, dialèctica, amb 
participació i que impliqui a l’alumnat. S’ha de fer notar que els coneixements previs de 
l’alumnat no són totalment satisfactoris, i procurar idees noves, més raonables, més 
explicatives, que es demostren evidents i més probables, i també més operatives a l’hora de 
resoldre problemes. 

- Per assegurar l’aprenentatge, és necessari molta repetició  en els coneixements bàsics o 
fonamentals. Els conceptes previs tenen tanta potencialitat que els nous aprenentatges 
s’obliden fàcilment o formen estructures febles. 

- Una metodologia  comunicativa  es considera la més adequada perquè crea un context 
d’interacció entre els alumnes i el docent. Açò facilita l’explicació dels conceptes previs, crea un 
clima de diàleg i de debat, i afavoreix la formulació de possibles alternatives als problemes. Ha 
d’aconseguir-se un clima diferent al de les classes purament unidireccionals. 

- El treball en grup  és una forma de treball en el qual les actituds individuals i les activitats 
recíproques dels membres del grup han d’estar coordinades el més possible. La interacció del 
grup permet esperar un augment del rendiment, de tal manera que superi la suma dels 
rendiments individuals. És una estratègia essencial. Els membres de grups petits aprenen uns 
dels altres, amb uns beneficis no només instructius, també socials i afectius. 

 

 

6.1.- Metodologia general i específica de l’àrea o matèria 

 

La metodologia docent es pot agrupar en tres tipus de mètodes: els expositius, els interactius i els 
d’aprenentatge individual: 

 

1. Mètodes expositius : el professor presenta els continguts de manera clara i sistematitzada, i 
l’estudiant els dota de significat perquè relaciona els nous continguts amb els que ja coneix, i els 
integra en les estructures de coneixement que posseeix. 
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- L’alumnat ha de tenir determinats coneixements adquirits que donen sentit als nous 
aprenentatges, i una bona disposició per posar en funcionament les seues capacitats 
d’aprenentatge. Es considera un mètode passiu per a l’estudiant. 

 

2. Mètodes interactius : predomini de l’activitat de l’alumnat, el qual reelabora els coneixements 
mitjançant la interacció amb altres companys i amb el docent. 

- El professor participa activament en la construcció del coneixement, crea situacions didàctiques 
que afavoreixen l’aprenentatge, i ajuda als estudiants a verbalitzar les seues idees. 

- L’alumnat verbalitza i explica les seues idees i els seus coneixements, els quals després, 
mitjançant el contrast, es modifiquen i es reelaboren. 

- Estratègies: Estudi de casos: és útil per conèixer les idees dels estudiants sobre un tema; 
permet aplicar coneixements teòrics en situacions pràctiques; desenvolupa situacions 
comunicatives; fomenta l’autonomia i el propi coneixement, així com l’autoestima dels estudiants. 
Treballs per projectes: l’alumnat és protagonista i es fomenta la interacció, per exemple mitjançant 
“centres d’interés”. Resolució de problemes: es plantegen problemes que cal resoldre (activitats 
específiques); es fomenta la investigació per a una aplicació real. Simulacions: l’alumnat és el 
protagonista, es produeix contrast d’opinions. Altres. 

 

3. Mètodes d’aprenentatge individual : el professor guia els estudiants i controla el seu 
aprenentatge. L’estudiant aprèn segons el seu ritme i les seues capacitats. 

- Estratègies: ensenyament programat, contractes d’aprenentatge, altres. 

 

Segons el paradigma crític els mètodes interactius són els que millor responen a la finalitat 
d’ajudar als estudiants per a construir els seus aprenentatges. Si bé altres mètodes, com 
l’expositiu i el d’aprenentatge individual, també són útils, sempre que es basen en una perspectiva 
comunicativa. 

 

 

6.2.- Activitats i estratègies d’ensenyament i apre nentatge 

 

Mètodes Activitats 

- Mètodes expositius - Exposició de coneixements, Preguntes/respostes, altres. 

- Mètodes interactius - Estudi de casos, treball per projectes, resolució de 
problemes, simulacions, treballs en grup, altres. 

- Mètodes d’aprenentatge individual - Ensenyament programat, contractes d’aprenentatge, altres. 
 

 

Tipus d’activitats 

El procés d’ensenyament/aprenentatge s’organitza mitjançant les activitats. Aquestes han de 
permetre la presentació del tema, el debat, la indagació, o la reelaboració de la informació per fer 
possible la seua incorporació al coneixement de l’alumnat: 

- Per a la presentació : activitats de coneixements previs i introducció. 

- Per al debat : activitats de conflicte cognitiu i de construcció de significats. 

- Per a la indagació : activitats d’ampliació i d’exercitació/memorització. 

- Per a la reelaboració : activitats de consolidació i de síntesi/resum. 

 

Aquestes activitats també serviran per a l’avaluació. En totes les unitats didàctiques d’aquesta 
programació es realitzaran activitats d’alguns o de tots aquests tipus:  
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1. Activitats inicials . Principalment un qüestionari o un centre interés, per provocar el debat i per 
poder avaluar els constructes previs de l’alumnat. 

 

2. Activitats per al debat . Els debats s’iniciaran tant amb les respostes de les activitats inicials, 
com durant el desenvolupament de la UD, és a dir amb qüestions problemàtiques, amb resolució 
de dubtes i problemes, simulacions i estudis de casos, i amb la iniciativa de les participacions 
d’alumnes que plantegen preguntes. 

 

3. Activitats d’indagació . Són activitats en les quals l’alumnat ha d’elaborar i planificar 
investigacions senzilles, així com treballs de síntesi i d’ampliació, i presentar correctament els 
resultats. Exemples d’aquestes activitats són els comentaris de textos històrics, d’obres d’art, 
d’investigació de successos o personatges històrics, de relació amb el món actual, de crítica 
històrica d’obres literàries o de pel·lícules, de recerca d’informació i usos de fonts històriques, etc. 
En cada UD es realitzaran diverses activitats d’aquest tipus (veure annex d’unitats didàctiques). 
En la majoria d’aquestes activitats s’aplicaran les tecnologies de la informació i de la comunicació 
(TIC), tant en la recerca d’informació, com en l’elaboració i presentació dels treballs. 

 

4. Activitats de reelaboració . Són activitats en les quals l’alumnat ha d’elaborar síntesis dels 
continguts a partir d’informació escrita i oral. Permeten consolidar, organitzar i sintetitzar els 
continguts de les UD. Es realitzaran al final de la UD. Exemples: resums, esquemes, mapes 
conceptuals, frisos cronològics, proves escrites individuals. 
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7. Avaluació 
 

7.1.- Criteris d’avaluació  

 

 

a) Criteris d’avaluació – Ciències Socials, Geograf ia i Història – 1r d’ESO 

 

1. Conéixer el planeta Terra: forma, dimensions i condicions essencials que fan possible la vida. 

2. Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques i obtenir 
informació sobre l’espai representat a partir de la llegenda i la simbologia. 

3. Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el medi físic de la Comunitat 
Valenciana, d’Espanya, d’Europa i del planeta (oceans i mars, continents, unitats de relleu, 
zones climàtiques i rius) i caracteritzar els trets que predominen en un espai concret. 

4. Comparar els trets físics que configuren els grans mitjans naturals del planeta, amb especial 
referència a Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana, localitzant-los en l’espai i 
relacionant-los amb les possibilitats que ofereixen als grups humans. 

5. Identificar alguns casos en què l’acció humana provoca impactes sobre el medi natural 
reconeixent, a escala mundial, a Europa, a Espanya i en la Comunitat Valenciana, problemes 
rellevants relacionats amb el medi ambient, explicar les seues causes i efectes, i aportar 
propostes d’actuacions que poden contribuir a la seua millora. 

6. Utilitzar les unitats cronològiques i les nocions d’evolució i canvi, aplicar-les a fets i processos 
referits a la prehistòria i història antiga del món i de la Península Ibèrica, amb especial 
referència a l’àmbit de l’actual Comunitat Valenciana. 

7. Comprendre el procés d’hominització i l’evolució cultural de la humanitat fins a l’aparició de 
l’escriptura. Conéixer i destacar el significat de l’art rupestre llevantí. 

8. Explicar els canvis que va suposar la Revolució Neolítica en l’evolució de la humanitat i valorar 
la seua importància i les seues conseqüències en comparar-los amb els elements que van 
conformar les societats anteriors. 

9. Conéixer els trets que caracteritzen les primeres civilitzacions històriques, i destacar la seua 
importància cultural i artística.  

10. Analitzar els aspectes originals de la civilització grega, així com les seues aportacions a la 
civilització occidental. 

11. Caracteritzar els trets de la civilització romana. Distingir i situar en el temps i en l’espai les 
cultures que es van desenvolupar a la Península Ibèrica durant l’Antiguitat i valorar la 
transcendència de la romanització i les pervivències del seu llegat a Espanya, amb especial 
referència a l’àmbit de l’actual Comunitat Valenciana. 

12. Analitzar l’art clàssic i aplicar aquest coneixement a l’anàlisi d’algunes obres i autores o autors 
representatius. 

13. Identificar els aspectes bàsics dels principals pobles, societats i cultures que es van 
desenvolupar en l’àmbit de l’actual Comunitat Valenciana durant la Prehistòria, les 
colonitzacions mediterrànies i el període clàssic grecoromà. 

14. Adquirir una comprensió bàsica del període visigot com a pont entre la Hispània romana i 
l’Edat Mitjana. 

15. Obtenir i usar informacions rellevants sobre els temes estudiats. Relacionar les informacions, 
valorar-les i combinar-les per a explicar fets històrics i espacials. Consultar les diverses fonts 
disponibles i utilitzar les noves tecnologies de la informació. 

16. Conéixer les principals manifestacions artístiques i culturals per a valorar el seu significat com 
a patrimoni històric, especialment les que es refereixen a l’àmbit de l’actual Comunitat 
Valenciana. 
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17. Elaborar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, 
utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada. 

18. Utilitzar, interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i 
servir-se’n com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi. 

 

 

b) Criteris d’avaluació – Ciències Socials, Geograf ia i Història – 2n d’ESO 

 

1. Descriure els factors que condicionen l’evolució d’una població, identificar les variables i les 
tendències demogràfiques predominants en el món, i aplicar aquest coneixement a l’anàlisi de 
la població de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, així com les seues conseqüències. 

2. Conéixer la distribució de la població en el món, diferenciant regions, amb referència específica 
a la Comunitat Valenciana, i estats per la densitat de població, la seua dinàmica i la seua 
estructura. Aplicar els conceptes de superpoblació, migració i envelliment a distintes escales. 
Interpretar mapes temàtics sobre població. Elaborar gràfics referents a fets demogràfics. 

3. Analitzar les formes de creixement de les àrees urbanes, la diferenciació funcional dels espais 
urbans i els problemes que s’hi plantegen, aplicar aquest coneixement a exemples 
representatius de ciutats espanyoles, especialment a Alacant, Castelló i València. 

4. Destacar la transcendència de la ruptura de la unitat del món mediterrani i la configuració de 
tres models diferents de civilització: Bizanci, Islam i la Cristiandat occidental. 

5. Identificar i descriure els aspectes socioeconòmics, polítics i ideològics de l’Europa feudal i la 
seua evolució fins a l’aparició de l’Estat modern. 

6. Distingir i situar en el temps i en l’espai les diverses unitats polítiques que es van succeir o van 
coexistir en la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana, analitzant els seus aspectes comuns i 
les seues peculiaritats, referint-se específicament a l’àmbit de l’actual Comunitat Valenciana. 

7. Comprendre la transcendència dels aspectes culturals de l’Edat Mitjana i analitzar els estils 
artístics i la seua contribució a la riquesa del patrimoni historicoartístic, amb referència 
explícita al gòtic valencià. 

8. Interpretar els canvis de mentalitats que caracteritzen la modernitat i, en concret, descriure els 
trets bàsics del Renaixement i de la Reforma. 

9. Distingir els principals moments en la formació i evolució de l’Estat modern i destacar els fets 
més rellevants de la monarquia hispànica, amb especial referència a l’àmbit de l’actual 
Comunitat Valenciana. 

10. Valorar la importància de l’ampliació del món conegut i subratllar el protagonisme dels pobles 
ibèrics en la gesta americana. 

11. Conéixer les característiques generals de la monarquia espanyola dels segles XVI i XVII i 
incidir en l’organització territorial hispànica i de l’imperi. 

12. Analitzar l’art del renaixement i del barroc i aplicar aquest coneixement a l’anàlisi d’algunes 
obres i autores o autors representatius. 

13. Conéixer les principals manifestacions artístiques i culturals per a valorar el seu significat com 
a patrimoni històric. 

14. Valorar el patrimoni documental d’Espanya, amb especial referència a la Comunitat 
Valenciana. Localitzar els principals arxius, destacant la seua projecció en la vida cultural de 
la Comunitat Valenciana, d’Espanya i del món. 

15. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, 
utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada. 

16. Interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i utilitzar-
los com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi. 
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c) Criteris d’avaluació – Ciències Socials, Geograf ia – 3r d’ESO 

 

1. Identificar els principals agents i institucions econòmiques així com les funcions que exerceixen 
en el marc d’una economia cada vegada més interdependent, i aplicar aquest coneixement a 
l’anàlisi i valoració d’algunes realitats econòmiques actuals, amb referència específica a 
l’agricultura, la indústria i els serveis de la Comunitat Valenciana. 

2. Conéixer, identificar i valorar els aspectes geogràfics de l’entorn i de la Comunitat Valenciana, 
com a resultat de les interaccions entre el medi natural i l’activitat humana. 

3. Analitzar indicadors socioeconòmics de diferents països i utilitzar eixe coneixement per a 
reconéixer els desequilibris espacials en la distribució de la riquesa; explicar els factors que 
originen les desigualtats en el món i les seues conseqüències. 

4. Valorar la importància dels desplaçaments migratoris contemporanis, analitzar les seues 
causes i els seus efectes. 

5. Identificar els trets característics de la societat espanyola actual i la seua estructura social, 
analitzar les desigualtats que li són pròpies. 

6. Identificar i localitzar, a través de la representació cartogràfica, els estats i les àrees 
geoeconòmiques i culturals del món. Conéixer l’organització politicoadministrativa de la Unió 
Europea i d’Espanya, amb referència específica a la Comunitat Valenciana. 

7. Distingir els principals tipus de recursos naturals i la seua distribució en el món. Valorar la seua 
importància social i comprendre la necessitat d’explotar-los racionalment. Percebre i descriure 
els efectes mediambientals de les activitats humanes, particularment a Europa i a Espanya, 
amb especial atenció a la Comunitat Valenciana. Conéixer els plantejaments i les mesures en 
defensa del medi ambient, en els àmbits europeu, espanyol i de la Comunitat Valenciana, així 
com manifestar interés i respecte pel medi. 

8. Identificar i localitzar les grans àrees geopolítiques, econòmiques i culturals del món, amb 
especial atenció a la Unió Europea i Iberoamèrica. Analitzar els efectes de la integració 
d’Espanya en la Unió Europea. Explicar la posició d’Espanya en el sistema de relacions 
internacionals. 

9. Caracteritzar els principals sistemes d’explotació agrària existents en el món, localitzar alguns 
exemples representatius d’estos, i utilitzar eixa caracterització per a analitzar alguns 
problemes de l’agricultura espanyola, en especial, de la Comunitat Valenciana. 

10. Conéixer les característiques que defineixen els espais industrials, comercials i turístics i la 
seua distribució geogràfica, i destacar la de la Comunitat Valenciana. 

11. Situar els principals eixos de transport i comunicacions i els fluxos d’intercanvi comercial, amb 
especial atenció a Europa, a Espanya i a la Comunitat Valenciana. 

12. Apreciar la magnitud dels impactes de l’acció humana sobre el medi ambient i valorar la 
importància de la sostenibilitat.  

13. Comparar els trets geogràfics comuns i diversos que caracteritzen Espanya, fent referència 
explícita a la geografia de la Comunitat Valenciana. Identificar i explicar l’organització 
politicoadministrativa de l’Estat Espanyol i la diversitat de les comunitats autònomes, en 
especial, la de la Comunitat Valenciana. Analitzar els desequilibris territorials espanyols i les 
seues causes. 

14. Obtenir i utilitzar informacions rellevants sobre temes geogràfics de fonts variades 
progressivament més complexes. Relacionar les informacions, valorar-les i combinar-les per a 
explicar fets socials i espacials. Adquirir autonomia per a prendre notes, consultar fonts 
escrites i accedir a bases de dades aprofitant les possibilitats de les tecnologies de la 
informació. 

15. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, 
utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada.  

16. Interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i utilitzar-
los com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi. 
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d) Criteris d’avaluació – Ciències Socials, Històri a – 4t d’ESO  

 

1. Analitzar les transformacions del segle XVIII, especialment les del reformisme borbònic a 
Espanya i Amèrica, amb referència explícita al final del foralisme valencià. 

2. Distingir els canvis polítics que condueixen a la crisi de l’Antic Règim i a les revolucions liberals, 
així com la seua repercussió a Espanya. 

3. Comprendre els trets fonamentals de les revolucions liberals burgeses i assenyalar, a través 
d’exemples representatius, els grans processos de transformació que va experimentar el món 
occidental en el segle XIX. 

4. Identificar i caracteritzar les distintes etapes de l’evolució política i econòmica d’Espanya durant 
el segle XIX, amb especial referència a l’expansió econòmica valenciana de finals del segle 
XIX. 

5. Comprendre les transformacions socioeconòmiques de la Revolució industrial, així com els 
esdeveniments més rellevants que expliquen el protagonisme d’Europa durant l’època de 
l’imperialisme, les seues conseqüències i el seu declivi. 

6. Analitzar el procés de consolidació de l’Estat liberal i del sistema capitalista en el món, 
relacionant-ho amb l’expansió colonial i identificar les seues peculiaritats a Espanya. 

7. Assenyalar les connexions entre els principals esdeveniments mundials i conflictes de la 
primera meitat del segle XX. 

8. Identificar i caracteritzar les distintes etapes de l’evolució política i econòmica d’Espanya durant 
el segle XX, els avanços i retrocessos fins a aconseguir la modernització econòmica, la 
consolidació del sistema democràtic i la pertinença a la Unió Europea. 

9. Caracteritzar i situar cronològicament i geogràficament les grans transformacions i conflictes 
mundials que han tingut lloc en la segona meitat del segle XX i aplicar aquest coneixement a 
la comprensió d’alguns dels problemes internacionals més destacats de l’actualitat. 

10. Conéixer les característiques essencials dels principals estils artístics des del segle XVIII al 
XX, amb particular atenció a Espanya. Conéixer les principals característiques de l’art barroc 
valencià, la il·lustració valenciana, el modernisme valencià i la pintura expressionista, així com 
les principals manifestacions culturals en la Comunitat Valenciana en el segle XX. 

11. Identificar les causes i conseqüències de fets i processos històrics significatius, establir 
connexions entre elles i reconéixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.  

12. Valorar el patrimoni documental d’Espanya, amb especial referència a la Comunitat 
Valenciana. Localitzar els principals arxius, i destacar la seua projecció en la vida cultural 
espanyola i internacional. 

13. Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, 
utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada. 

14. Interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i utilitzar-
los com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi. 

15. Comentar i analitzar textos d’especial rellevància històrica, així com obres artístiques 
significatives. 

 

 

e) Criteris d’avaluació – Història del Món Contempo rani – 1r de BAT 

 

1. Identificar les transformacions més rellevants operades en el segle XIX i fins a la Primera 
Guerra Mundial, en els camps demogràfic, tecnològic, d’organització política i econòmica i 
d’estructura social, assenyalant el seu distint grau d’influència en unes zones del món o altres, 
el paper hegemònic assumit per algunes potències i els conflictes suscitats entre estes. 
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2. Explicar els canvis i les permanències més importants de la història del món contemporani. 
Identificar i analitzar els factors i les característiques de les grans transformacions a fi de 
comprendre la història com un procés. 

3. Situar cronològicament esdeveniments i processos rellevants de la història del món en el segle 
XX i analitzar la seua vinculació amb determinats personatges, abordant la relació existent 
entre l’acció individual i els comportaments col·lectius. 

4. Identificar les normes i els interessos que regulen en el segle XX les relacions entre els estats, 
analitzant les causes d’algun conflicte bèl·lic important i els principals mecanismes arbitrats al 
llarg del segle per a articular les relacions internacionals, valorant el seu funcionament amb 
vista a mantenir la pau i la seguretat internacional. 

5. Identificar i analitzar, en un procés històric significatiu, els principis que inspiren l’organització i 
les institucions dels sistemes parlamentaris, els factors que han influït en el seu 
desenvolupament progressiu, i els que han fet possible, en determinades circumstàncies 
històriques, la fallida del règim democràtic, així com la seua posterior recuperació. 

6. Situar cronològicament i distingir les característiques dels períodes d’expansió i recessió que ha 
experimentat l’economia mundial contemporània. Determinar, a través d’un cas significatiu, 
les implicacions que els períodes de l’un i l’altre signe tenen en les relacions socials, en els  
formes de vida, en el consum i en l’ocupació, i en la política internacional. 

7. Sintetitzar l’evolució històrica d’algun dels països que han experimentat en el segle XX un 
procés de descolonització, identificant els seus principals problemes de tipus cultural, 
econòmic, social i polític, i establint les possibles connexions d’estos problemes amb 
l’experiència colonial i les dependències neocolonials. 

8. Analitzar l’actual configuració de la Unió Europea, valorant la seua significació i presència en el 
món, i sintetitzar l’evolució històrica posterior a la Segona Guerra Mundial d’algun dels 
principals estats actuals de la Unió. 

9. Caracteritzar les transformacions més significatives que s’han produït en el món des de l’últim 
terç del segle XX, valorant l’existència de nous centres de poder al mateix temps que 
l’impacte de la globalització en les esferes política, econòmica i cultural. 

10. Identificar i utilitzar els procediments i les tècniques bàsiques d’aprenentatge, comprenent i 
valorant l’anàlisi històrica com un procés en constant reelaboració. Obtenir de fonts diverses 
informació rellevant per a explicar els processos històrics i estudiar-los. 

11. Analitzar algun conflicte o qüestió d’actualitat, de dimensió internacional, a partir de la 
informació procedent de distints mitjans de comunicació social, valorant críticament la 
disparitat d’enfocaments i prenent en consideració els antecedents històrics del tema. 

12. Utilitzar els conceptes bàsics de la història contemporània comprenent i assumint les 
especials característiques de la conceptualització històrica i reconéixer la possibilitat de 
diferents interpretacions sobre un mateix fet i la necessitat de sotmetre-les a una anàlisi 
crítica. 

 

 

f) Criteris d’avaluació – Història d’Espanya – 2n d e BAT 

 

1. Reconéixer i valorar els processos històrics més significatius anteriors al segle XVI, ressaltant 
especialment la seua transcendència posterior i les empremtes que encara romanen vigents. 

2. Reconéixer i caracteritzar la peculiaritat de la gènesi i desenvolupament de l’estat modern a 
Espanya, així com l’expansió exterior i les relacions amb Amèrica. 

3. Analitzar i caracteritzar la crisi de l’Antic Règim a Espanya, ressaltant la seua particularitat i la 
seua relació amb el context internacional. 

4. Explicar la complexitat del procés de construcció de l’estat liberal i de la lenta implantació de 
l’economia capitalista a Espanya, destacant les dificultats que va caldre afrontar i la 
naturalesa revolucionària del procés. 
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5. Caracteritzar el període de la Restauració, analitzant els seus èxits i fracassos, destacant els 
factors que conduiran a la descomposició del règim. 

6. Valorar la transcendència històrica de la Segona República i de la Guerra Civil. 

7. Reconéixer i analitzar les peculiaritats ideològiques i institucionals de la dictadura franquista. 

8. Analitzar els diversos trets que conformen l’Espanya democràtica, incidint en la transcendència 
de la Constitució de 1978 i en la importància de la construcció de l’Estat de les Autonomies. 

9. Reconéixer la possibilitat de diferents interpretacions sobre un mateix fet i la necessitat de 
sotmetre-les a una anàlisi crítica. 

10. Reconéixer que la informació de les fonts només és fructífera davant de preguntes o 
problemes prèviament plantejats. Utilitzar fonts diverses per a elaborar explicacions 
històriques. 

11. Identificar i utilitzar els procediments i tècniques bàsiques d’aprenentatge comprenent i 
valorant l’anàlisi històrica com un procés en constant reelaboració. 

 

 

g) Criteris d’avaluació – Història de l’Art – 2n de  BAT 

 

1. Analitzar i comparar els canvis produïts en la concepció de l’art i les seues funcions, en distints 
moments històrics i en diverses cultures. 

2. Reconéixer i utilitzar adequadament un mètode d’anàlisi i els seus procediments i tècniques 
corresponents, que permeta interpretar i valorar les diverses dimensions de l’obra d’art i 
utilitzar, amb precisió i rigor, la terminologia específica de les arts visuals. 

3. Identificar i situar en el temps les obres d’art més representatives, en relació amb els moments 
més significatius de la història de l’art. 

4. Reconéixer i analitzar els elements que configuren la producció artística, considerant les 
influències i les relacions entre l’artista i la societat, canviants en el temps. 

5. Explicar les permanències i els canvis en els processos artístics en constatar i comparar 
concepcions estètiques i trets estilístics. 

6. Identificar i valorar el protagonisme dels artistes en el procés creatiu, constatar en les seues 
obres més rellevants els nous plantejaments o vies obertes en unes determinades 
circumstàncies històriques. 

7. Comprendre i explicar la presència de l’art en la vida quotidiana i en els mitjans de comunicació 
social, i valorar la seua utilització com a objecte de consum. 

8. Analitzar monuments artístics i obres d’art en museus i exposicions. Reflexionar sobre la seua 
funció social. 

9. Reconéixer i valorar la diversitat i riquesa del nostre patrimoni artístic per mitjà de l’anàlisi 
d’algunes obres d’art. 

 

 

h) Criteris d’avaluació – Geografia – 2n de BAT 

 

1. Reconéixer i aplicar els mètodes específics del coneixement geogràfic per a explicar una 
situació espacial, extraient, processant i interpretant la informació procedent de diversos 
documents i fonts. 

2. Identificar les característiques del sistema món i els trets essencials de la Unió Europea per a 
comprendre els factors que expliquen la situació d’Espanya en una àrea geoeconòmica 
determinada, així com les seues conseqüències. 
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3. Conceptualitzar Espanya com un conjunt de caràcters geogràfics plurals en el seu interior, però 
amb una identitat individual quan s’analitzen en una escala mundial. 

4. Identificar les etapes fonamentals de la construcció de la Unió Europea, conéixer les seues 
institucions i funcionament i valorar les conseqüències espacials de la seua política 
socioeconòmica interior i exterior. 

5. Explicar la diversitat de paisatges com a conseqüència de l’aprofitament i explotació econòmica 
dels recursos naturals en diferents medis ecogeogràfics, avaluant les principals repercussions 
mediambientals. 

6. Identificar els trets de la població espanyola en l’actualitat i la seua distribució interpretant-los 
en vista de la dinàmica natural i migratòria, reconeixent la seua influència en l’estructura, les 
diferències territorials i enjudiciant les perspectives de futur. 

7. Resoldre un problema geogràfic que afecte la distribució de la població i riquesa per mitjà de la 
utilització de diverses fonts i indicadors socioeconòmics. 

8. Identificar els principals problemes mediambientals (erosió, contaminació, sobreexplotació dels 
recursos naturals) en un espai concret, analitzant els factors que augmenten la inestabilitat de 
l’esmentat espai o afavoreixen la seua estabilitat i plantejant possibles accions o solucions. 

9. Avaluar els possibles impactes que es deriven de l’ordenació territorial de les ciutats en la vida 
social i en les relacions econòmiques, així com la seua vinculació amb les decisions 
polítiques. 

10. Localitzar els distints espais industrials a partir dels centres de producció de fonts d’energia i 
matèries primeres i dels interessos econòmics, socials i polítics. 

11. Planificar una eixida a l’entorn o treball de camp, preparar la documentació o el material previ 
necessari, plantejar qüestions o problemes sobre la zona, arreplegar informació, efectuar 
càlculs, dibuixar croquis, etc., i elaborar i presentar un informe utilitzant un vocabulari 
geogràfic correcte. 

12. Distingir els principals contrastos territorials, tant entre comunitats autònomes com a interns 
en algunes d’elles, per a analitzar els desequilibris territorials existents a Espanya i conéixer 
les polítiques europees de desenvolupament regional. 

13. Explicar l’organització de l’espai geogràfic com a resultat d’un procés sociohistòric, que va 
definint la constitució de les fronteres interiors i exteriors i la creació de sentiments de 
pertinença a un territori concret. 

 

 

i) Criteris d’avaluació – Educació per a la Ciutada nia – 2n d’ESO 

 

1. Valorar la llibertat com a projecte de construcció personal. 

2. Descobrir els sentiments propis i els dels altres en les relacions interpersonals. 

3. Raonar les motivacions de les conductes i eleccions tant pròpies com alienes. 

4. Participar en la vida del centre i usar el diàleg per a superar els conflictes en les relacions 
escolars i familiars. 

5. Identificar i rebutjar tota forma de discriminació. Respectar les diferències personals i mostrar 
autonomia de criteri. 

6. Identificar els principis bàsics de les declaracions internacionals dels drets humans i la seua 
evolució. 

7. Distingir i rebutjar situacions de violació dels drets humans. 

8. Reconéixer i rebutjar les desigualtats de fet i de dret, en particular les que afecten les dones. 

9. Reconéixer els principis democràtics, les institucions fonamentals, l’organització, funcions i 
formes d’elecció dels òrgans de govern municipals, de la Comunitat Valenciana i de l’Estat 
espanyol, d’acord tot això amb la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 
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10. Valorar la importància fonamental de la participació en la vida política. 

11. Reconéixer les funcions que la Constitució assigna a les Forces Armades i als cossos de 
seguretat de l’Estat. 

12. Conéixer les arrels de la pobresa, els diferents tipus de conflictes a què s’enfronta el món 
actual i els problemes que planteja la seua solució. 

13. Conéixer els trets principals de la globalització i valorar la seua capacitat per a generar 
desenrotllament. 

14. Conéixer les principals causes i conseqüències dels accidents de circulació. 

15. Identificar els principals senyals i normes de circulació. 

16. Distingir i valorar els conceptes de seguretat activa i passiva en els diversos àmbits de la 
circulació. 

 

 

7.2.- Tipus i instruments d’avaluació  

 

Els quatre referents bàsics de l’avaluació dels aprenentatges són: els objectius generals, les 
competències bàsiques ,els continguts i els criteris d’avaluació. 

 

L’avaluació ha de ser:  

a) Diversa, respecte als procediments : treball diari, de grup, proves escrites, intervencions en 
classe, etc.  

b) Diversa, respecte a les tècniques : observació, revisió de tasques, entrevistes, qüestionaris, 
proves escrites o orals, valoració, autoavaluació, coavaluació, etc.  

c) Funcional , perquè ha de servir per corregir i millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.  

d) Contínua  al llarg del procés d’aprenentatge, ja que ha de realitzar-se en tres moments: al 
principi, durant i al final del procés. 

 

Tècniques i instruments per a l’avaluació del procé s d’aprenentatge 

Tècniques Instruments Continguts Moment 

Observació 
- Escala d’observació 
- Llista de control 
- Registre anecdòtic 

Procediments 
Actituds 

En tot moment 

Revisió de tasques 
Guies i fitxes per al 

registre 

Conceptes 
Procediments 

Actituds 
Habitualment 

Entrevistes Guions estructurats 
Procediments 

Actituds 
Quan es consideri 

convenient 

Qüestionaris Guions estructurats 
Conceptes 

Actituds 
Autoavaluació, inici de 

l’aprenentatge 

Orals 
Preguntes de classe 

sistematitzades 

Conceptes 
Procediments 

Actituds 

Durant la fase 
d’aprenentatge 

Proves o 
exàmens 

Escrits 
- Estructurats (test) 
- Semiestructurats 
- No estructurats 

Conceptes 
Procediments 

Durant i al final de la fase 
d’aprenentatge 
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Les avaluacions es documentaran en butlletins i actes d’avaluació. 

 

Procediments . Realitzarem una avaluació diversificada, és a dir, adaptada a cada alumne, però 
que alhora mantinga una sèrie de procediments col·lectius, que es base en un extens ventall de 
possibilitats i opcions, entre elles les següents: 

 

1. Avaluació inicial o diagnòstica. Es podran fer qüestionaris o activitats inicials per a mesurar 
el nivell de coneixements previs, amb relació a la complexitat dels conceptes utilitzats, la lectura 
comprensiva i l’expressió escrita, així com el nivell de raonament emprat. Es tindrà especial cura 
als casos de possibles mancances significatives. 

 

2. Avaluació formativa  (durant el procés d’aprenentatge). 

- Observació del treball quotidià de l’alumnat a classe: valoració de l’expressió oral i escrita, nivell 
de lectura comprensiva i de les tasques realitzades individualment o en grup. 

- Quadern de l’alumne: s’observaran aspectes formals (presentació, ordre, pulcritud) i metòdics 
(resums, esquemes, vocabulari específic), conceptuals (apunts de les explicacions del 
professor), procedimentals (nivell de resolució de les activitats) i actitudinals (hàbits de 
treball). 

- Intervencions en el conjunt de la classe o en grups petits. Ací podrem valorar les seues actituds 
davant el treball en equip, la participació, la tolerància, les aportacions raonades i els valors 
expressats. 

- Activitats escrites, debats, o xerrades on l’alumnat pot manifestar els dubtes i problemes que 
troba durant el desenvolupament dels temes, i expressar la seua opinió sobre el procés 
d’aprenentatge. 

 

3. Avaluació final.   

1. Proves escrites. Són controls, exàmens o activitats que permeten descobrir problemes i 
deficiències. Es valorarà sobretot les tècniques de treball i la capacitat de raonament, així com 
els conceptes, fets i dades exposades.  

2. Proves d’anàlisi d’imatges de caràcter geogràfic, històric o artístic. 

3. Es valorarà la capacitat de plantejar i organitzar el treball, el mètode, la selecció de la 
informació, i la utilització dels conceptes teòrics facilitats pel professor, aplicats al cas concret 
del tema. 

 

 

7.3.- Criteris de qualificació  

 

Els criteris de qualificació tindran quatre eixos principals: 

a) La nota dels exàmens. 

b) Els exercicis i treballs. 

c) L’actitud de l’alumne davant el procés d’ensenyament/aprenentatge, així com amb els seus 
companys i amb el professor. 

d) La capacitat de progrés al llarg del curs, valorant positivament l’evolució favorable i 
negativament el retard. No es considerarà una evolució positiva la consecució de resultats òptims 
a les proves escrites i teòriques finals, si no s’ha acompanyat d’una actitud i comportament 
favorable al llarg del curs. En general la nota final serà la nota mitja de les avaluacions del curs.  
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Els resultats de l’avaluació del progrés de l’alumnat en el seu aprenentatge i les qualificacions 
s’expressaran en els següents termes: Excel·lent, Notable, Bé, Suficient i Insuficient. Aquestes 
qualificacions aniran acompanyades d’una qualificació numèrica, sense decimals, en una escala 
de l’u al deu. Les decisions sobre l’avaluació s’han de prendre de manera col·legiada per l’equip 
docent, coordinat pel professor-tutor, i assessorat pel Departament d’Orientació. 

 

Cal tenir en compte que a l’ESO s’aplicaran els següents percentatges d'avaluació: 

o Conceptes  60% 

o Procediments 30% 

o Actituds 10%,  

Es poden modificar en un 10%, si la classe té una actitud poc col·laboradora. En aquest cas 
disminuiria un 10% els procediments.  

A més a més en el cas d’un agrupament flexible amb adaptació curricular de grup la nota 
d'avaluació màxima seria de 6 i excepcionalmet 7, i amb més importància els procediments i 
l'actitud que els conceptes. 

 

 

7.4.- Activitats de reforç i ampliació  

 

Les activitats de reforç i d’ampliació es realitzaran mitjançant dos vies complementàries: 

a) En cas que es constaten deficiències que afecten a una majoria de l’alumnat , es canviaran 
aspectes de la programació inicial, allargant la periodització prevista i alterant els continguts 
programats, sense afectar els objectius primordials. 

Es lliuraran als alumnes noves tasques i treballs, junt a una possible realització de proves 
específiques, de tal manera que la major quantitat de l’alumnat arribi als objectius previstos 
en les avaluacions successives. 

b) Si les deficiències afecten a un grup menor d’alumnes  es tractarà de proporcionar-los el 
material necessari per a recuperar cada mancança de la manera més individualitzada 
possible, delimitant els continguts específics que seran revisats en les pròximes 
avaluacions. 

 

De qualsevol manera només es repetiran com a procediments de recuperació aquells aspectes 
que es consideren deficients, procurant no retardar el procés d’aprenentatge dels següents 
continguts. Seran també molt importants els continguts procedimentals i actitudinals, no només 
els conceptuals. 

També es podrà optar per una priorització de la valoració global al final del curs, deixant de banda 
la superació d’algun dels objectius generals i l’estricta continuïtat dels procediments d’avaluació. 
Tot açò sempre d’acord amb l’equip docent i el Projecte Curricular de Centre. 

 

 

7.5.- Avaluació del procés d’ensenyament i aprenent atge 

 

L’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge consisteix en determinar si la pràctica 
educativa utilitzada per assolir els objectius és o no és la més eficaç i adequada. 

 

Les informacions que proporciona l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes constitueixen, 
alhora, un dels criteris més rellevants per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i de les 
estratègies educatives dissenyades pel professorat. 
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Aquesta avaluació ha de ser contínua i final. Contínua per a detectar les faltes del procés 
d’ensenyament i corregir-les el més prompte possible, i final perquè el professorat, al finalitzar el 
curs acadèmic, avaluarà la programació didàctica, prenent com a referent el currículum de la 
matèria i l’experiència de la pràctica docent. 

 

 

Elements que cal avaluar 

a) La concreció dels corresponents objectius, competències bàsiques, continguts i criteris 
d’avaluació. 

b) La planificació temporal del curs acadèmic. 

c) La selecció d’aquells continguts que es consideren bàsics per a un adequat progrés educatiu 
de l’alumnat i la promoció als cursos successius.  

d) L’organització dels continguts que permetin l’atenció a la diversitat de motivacions, interessos i 
capacitats de l’alumnat, per a oferir una adequada gradació de l’aprenentatge, així com les 
mesures educatives complementàries i de reforç. 

e) Els mètodes, estratègies i els recursos didàctics aplicats, així com els procediments i els 
instruments per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat i seguir el seu procés. 

f) La integració de l’educació en valors. 

g) Les relacions entre el professor i els alumnes, entre els professors, i la convivència entre els 
alumnes. 
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8. Mesures d’atenció a l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu o amb necessitat de 

compensació educativa. 
 

 

8.1. Conceptes  

 

L’alumnat amb necessitats educatives específiques  (NEE) o de compensació educativa és 
aquell què requereix determinats recolzaments personals i materials, o atencions específiques, en 
tota o part de la seua escolarització. Aquestes necessitats estan associades a discapacitats 
físiques, psíquiques o sensorials, a trastorns greus de conducta, sobredotació intel·lectual, i a 
situacions socioculturals desfavorides. Per a identificar i valorar aquest tipus d’alumnat es 
realitzen avaluacions psicopedagògiques. Aquestes avaluacions han de ser coordinades pel 
Departament d’Orientació. 

 

L’atenció a la diversitat  de l’alumnat no vol dir només pensar estratègies diferenciades, sinó 
pensar estratègies didàctiques integradores que poden permetre que tot el món aprengui. El 
problema de la diversitat no es resol multiplicant els materials, sinó disposant d’uns materials que 
permetin diferents ritmes d’ús, que facin possible un aprenentatge autònom sota la mirada del 
professorat. Els materials curriculars han de tenir en compte les diferents modalitats d’activitats, 
és a dir, els diferents graus de dificultat. En aquest sentit, actua com a element compensador de 
possibles desigualtats en les condicions d’accés al currículum. 

 

L’adaptació curricular  és l’adequació del currículum a les necessitats de l’alumne, amb la 
finalitat que pugui assolir, en la major mesura possible, les capacitats establides en els objectius 
generals de cicle, participant dels entorns generals i comuns, escolars i extraescolars. 

Les adaptacions curriculars representen un altre nivell de concreció curricular, i en aquestes ha de 
participar l’equip docent, el qual ha d’avaluar les necessitats de l’alumne o l’alumna. 

 

 

8.2. Objectius de l’atenció a l’alumnat amb NEE  

 

a) Adaptar el sistema escolar a les necessitats dels alumnes. 

b) Reduir el fracàs escolar, és a dir, disminuir el percentatge de repetidors/res. 

c) Prevenir situacions de risc d’abandó del sistema escolar i l’absentisme. 

d) Compensar les desigualtats d’accés, permanència i promoció en el sistema educatiu dels 
alumnes amb desavantatges socials, econòmics i psíquics. 

e) Aconseguir un correcte funcionament dels grups/classe, on els professors i els alumnes siguin 
conscients de la conveniència de regir-se per certs patrons de conducta, i siguin capaços de 
cooperar en el seu manteniment. 

f) Oferir una adequada atenció educativa a l’alumnat amb NEE associades a situacions socials i/o 
culturals desfavorides, i prioritàriament a l’alumnat pertanyent a minories ètniques o culturals 
en situació de desavantatge. 

g) Impulsar la coordinació amb els serveis socials de l’entorn. 

h) Implicar a les famílies en el procés d’aprenentatge de l’alumne. 
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8.3. Principals mesures d’atenció a l’alumnat amb N EE 

 

D’acord amb el Pla d’Atenció a la Diversitat del centre educatiu (PADI), el qual es refereix 
especialment als alumnes amb NEE, les mesures generals són les següents:  

 

Mesures d’atenció a l’alumnat amb NEE 

1. Distribució de l’alumnat 

2. Reducció de ràtio 

3. Concreció del currículum 

4. Organització de l’opcionalitat 

5. Exempció de qualificacions 

6. Mesures educatives complementàries per a l’alumnat que 
estigui un any més en el mateix curs 

7. Agrupaments flexibles 

8. Educació intercultural 

9. Adaptacions curriculars: 
       9.1. Adaptacions curriculars significatives (ACIS) 
       9.2. Adaptacions curriculars no significatives (ACINS) 

10. Adaptacions d’accés al currículum 

11. Aula de Pedagogia Terapèutica (PT) 

12. Atenció Logopèdica 

13. Programa de Diversificació Curricular (PDC) 

14. Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

15. Programa de Compensació Educativa 

16. Programa de Acompanyament Escolar (PAE) 

17. Atenció Tutorial 
 

 

Vistes les mesures generals, contemplem les següents mesures específiques: 

 

 

8.3.1. Adaptacions curriculars no significatives. 

 

No modifiquen la programació didàctica bàsica. Els objectius de la matèria no es modifiquen. Els 
canvis seran en la metodologia, en la manera d’assolir els objectius i els continguts. Les activitats 
seran les mateixes o diferents; però estaran adaptades a diferents nivells cognitius. Els materials 
didàctics seran diversos, els agrupaments flexibles; i hi haurà una adequació en la seqüència del 
procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 

 

8.3.2. Adaptacions curriculars significatives. 

 

Sí que modifiquen aspectes de la programació didàctica. Es portaran a terme amb alumnes amb 
NEE, com dèficit sensorial, dèficit motor, retard intel·lectual, retard curricular, trastorns en la 
conducta; situacions socials i entorn cultural desfavorit (immigració, marginació social, minories).  
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Per a preparar una ACIS ens basarem en les adaptacions del departament, i s’ha de 
desenvolupar amb la col·laboració del Departament d’Orientació. 

 

Modificacions: 

- Respecte als continguts , la selecció i organització de continguts, al voltant de determinats 
objectes d’estudi, fa possible distingir entre aquells que es consideren fonamentals i els que 
tenen un caràcter complementari. 

- Respecte a la metodologia , és on el docent té més marge de maniobra. La metodologia 
s’adapta diversificant les vies d’accés al contingut, mitjançant estratègies, activitats i materials 
didàctics diferenciats o bé amb un tractament més flexible dels materials comuns per a tot 
l’alumnat. La metodologia és l’element més pròxim a l’aula perquè tot el procés 
d’ensenyament i aprenentatge es concreta i materialitza en un conjunt d’activitats. 

Les activitats específiques són variades: treball autònom, treball dirigit, activitats de síntesi, 
activitats d’anàlisi. 

- Planificació temporal . Per aquest tipus d’alumnat s’ha reservar un temps mínim en cada sessió 
o setmana per a seguir la seua evolució i dirigir les seues activitats. 

- Respecte a l’avaluació . També poden haver-hi modificacions. L’avaluació ha de recaure sobre 
els continguts nuclears, i segons la complexitat de la formulació de les qüestions. Serà una 
avaluació que estimarà el desenvolupament de les competències de l’alumne, des de les que 
tenia al principi fins a les del final del procés. 

 

 

8.3.3. Altres mesures d’atenció a l’alumnat amb NEE . 

 

El docent no està a soles davant l’alumnat amb NEE. Si es percep que un alumne/a no assoleix 
els objectius educatius ni les competències bàsiques en el procés d’ensenyament i aprenentatge 
per dificultats especials, s’ha d’acudir al Departament d’Orientació per assessorar-se amb el/la 
psicòleg/a o el/la psicopedagog/a, per poder diagnosticar correctament el problema i aplicar les 
solucions més adequades per a l’alumne/a. És a dir, es tracta de valorar si existeix solució en el 
grup general o si s’ha de reforçar amb algun programa o professional afegit. 
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9. Foment de la lectura 
 

Al llarg del curs els professors de l'assignatura proposaran als alumnes la lectura voluntària de 
llibres relacionats amb els continguts de la mateixa, plantejant bé la realització dels corresponents 
treballs o controls de lectura. El professor sempre procurarà vincular els continguts de 
l'assignatura amb els del llibre escollit, procurant així reforçar el procés d'aprenentatge.  

 

El departament ha elaborat una llista de lectures, oberta a noves incorporacions que pot servir 
com a orientació per a la selecció de les distintes lectures complementàries. 

 

 

1r d'ESO 

E.H. Gombrich: Breu història del món / Breve historia del mundo (els capítols corresponents) 

 

2n d'ESO 

E.H. Gombrich: Breu història del món / Breve historia del mundo (els capítols corresponents) 

 

3r d'ESO 

Bill Bryson: Una breu història de quasi tot / Una breve historia de casi todo (en aquest cas es pot 
optar per seleccionar algunes parts del llibre per tal de fer el contingut més accessible als 
alumnes) 

 

4t d'ESO 

E. M. Remarque: Sense novetat al front / Sin novedad en el frente 

Primo Levi: Si açò és un home / Si esto es un hombre 

J. Eslava Galán: Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie 

J. Eslava Galán: Los años del miedo (1939-1952) 

E.H. Gombrich: Breu història del món / Breve historia del mundo (els capítols corresponents) 

 

1r de Batxillerat 

George Orwell: La revolta dels animals / Rebelión en la granja 

George Orwell: 1984 

Stefan Zweig: El món d'ahir. Memòries d'un europeu / El mundo de ayer. Memorias de un europeo 

 

2n de batxillerat. Història d'Espanya: 

Arturo Barea: La forja de un rebelde (tres volums) 

George Orwell: Orwell en España (inclou Homenatge a Catalunya) 

 

Com a opció, el professor també pot elaborar dossiers amb extractes de diferents llibres, a més 
d'articles de premsa i altres materials. 

 



Programació didàctica del Departament de Geografia i Història 
IES Rei En Jaume (Alzira) – Curs 2011/2012 

64 

10. Utilització de les TIC 
 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 

 

El sistema educatiu ha de tenir una atenció especial cap als sabers instrumentals, essencials per 
assolir els objectius i les competències explicitades. 

Respecte als recursos didàctics per a la matèria de Ciències Socials, Geografia i Història que es 
troben a l’abast del professorat i de l’alumnat, cal destacar les tecnologies de la informació i la 
comunicació. En aquesta matèria serveixen especialment per a la recerca, tractament i 
processament de la informació (estadística, gràfica i documental), i per a la comunicació ordenada 
d’aquesta informació. No cal perdre de vista que aquesta tecnologia és un mitjà i no un fi en si 
mateix, almenys en aquesta assignatura. 

 

Aquestes tecnologies de la informació i la comunicació es treballen especialment amb els 
materials audiovisuals i els informàtics. 

a) Els mitjans audiovisuals  han evolucionat moltíssim, des del projector de diapositives i el 
retroprojector, fins al projector multimèdia.  

b) El material informàtic  és el màxim exponent de les noves tecnologies. Es divideix en 
hardware, el conjunt d’elements físics de l’ordinador personal i els seus perifèrics, i el software, el 
conjunt de programes i aplicacions informàtiques. Respecte açò últim, per una banda tenim els 
programes de processadors de textos, taules de càlcul i presentacions multimèdia (com per 
exemple el paquet ofimàtic de OpenOffice o el de Microsoft Office, amb el Word, Excel i Power 
Point), que si s’utilitzen correctament serveixen per presentar la informació d’una manera acurada 
i organitzada. 

Per altra banda estan els programes que ens permeten accedir a Internet , l’eina per excel·lència 
de transmissió d’informació de les TIC. Avui en dia “sembla” que tot està a Internet. Per això, és 
necessari un ús coherent dels continguts, basat en criteris d’utilitat i motivació en el procés 
d’ensenyament i aprenentatge.  

També cal destacar la possibilitat de consultar informació en material multimèdia com els DVD, 
CD-ROM, etc. 
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11. Recursos didàctics i organitzatius 
 

Els materials per al procés d’ensenyament i aprenentatge han de ser significatius , és a dir que 
han de ser presentats de forma lògica, d’acord amb la lògica de les Ciències Socials, i 
assequibles , és a dir d’acord amb l’edat i les característiques de l’alumnat. 

 

 

11. 1. Criteris per a la selecció de recursos 

La selecció de recursos haurà de respondre a tres tipus de criteris: 

a) Pràctics , han de ser fàcils d’aconseguir, polivalents i duradors. 

b) Pedagògics , adequats als objectius plantejats. 

c) Psicològics , amb capacitat de connectar amb els interessos i les capacitats cognitives del 
nostre l’alumnat. 

 

 

11.2. Tipus de materials  

- audiovisuals : retroprojector, càmera de fotos, televisor, vídeo, DVD, CD, etc. 

- informàtics : ordinadors personals, programes informàtics, connexió a Internet, etc. 

- escrits : llibres de text, de consulta i de lectura, premsa, atles, enciclopèdies, etc. 

- recursos de  l’aula : una aula, taules, cadires, electricitat, calefacció, pissarra, etc. 

- eixides  i visites escolars : molt útils per a l’estudi i comprensió de l’entorn. 

 

L’elecció dels recursos materials està directament condicionada pel tipus d’activitats escollides. La 
voluntat de dur a terme un ensenyament dinàmic i motivador per als estudiants implica la 
necessitat de fer ús d’una multiplicitat de materials i recursos. El docent, però, haurà de procurar-
ne un ús coherent per tal d’utilitzar els més adients a cada unitat, evitant distraure els alumnes 
amb un excés de material. 

 

Podem classificar els distints materials en els següents: 

 

• Llibre de text.  Constitueix un necesari punt de partida i un recurs accesible per al docent 
i els estudiants. Si es tracta, però, d’adaptar les activitats i els continguts a les idees 
prèvies i les motivacions dels estudiants mai no serà suficient. 

• Mapes històrics. Respecte a la llista dels mapes històrics utilitzats estarien: la Grècia 
clàssica, l’Imperi romà, la Hispania romana, l’Islam, l’Europa de l’any mil, el 
desmembrament d’Al- Andalus, el feudalisme, les croades, l’Europa del segle XVI i XVII, 
l’emancipació d’Amèrica Llatina, la Unificació d’Itàlia i Alemanya, L’Europa dels 
nacionalismes i de les revolucions ( 1815-48), la Revolució Industrial, el colonialisme, la I i 
II Guerra Mundial, l’Europa d’entreguerres, la postguerra (1945-85), la Guerra Freda i 
l’Europa actual (1985-2004).    

• Materials escrits complementaris . El recurs a les fotocòpies pot facilitar l’accés a un 
volum inmens de texts complementaris; opció que, en tot cas, sols és justificable si els 
textos alternatius permeten una major adaptació a l’alumnat que els presents al llibre. 

• Biblioteca d’aula . Junt al llibre de text el docent pot disposar de llibres de suport per al 
desenvolupament de les unitats didàctiques. Tant atles històrics, generalment disponibles 
als departaments i aules matèria, com novel·les històriques o llibres que recullen 
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materials gràfics que poden servir per ilustrar els continguts de la unitat i que pot aportar 
el propi docent o la biblioteca del centre. 

• Mitjans de comunicació . Entre els objectius recollits al curriculum de l’ESO s’inclou la 
importància de treballar de manera crítica els mitjans de comunicació, per la qual cosa 
pareix clarament justificat l’ús de documentals televisius, el comentari de notícies actuals 
des d’una perspectiva històrica o la inclusió de retalls de premsa com a material per a les 
activitats. 

• Recursos audiovisuals . Resulten especialment atractius per als estudiants. Es poden 
analitzar fragments de películes amb DVD, activitat que pot resultar molt motivadora, però 
que cal guiar estrictament per que els estudiants puguen analitzar els continguts vinculats 
amb la matèria. L’ús de projectors de diapositives i canó de vídeo és molt important per al 
comentari d'obres d’art. 

• Internet . És un recurs utilíssim que els estudiants poden explorar guiats pel docent per 
traure el màxim profit. Com per exemple webs i blocs de professors:  

o https://sites.google.com/site/bernatpieraiesreienjaumealzira/ 

o http://historiata.wordpress.com/ 

 

 

 

11.3. Materials per cursos 

 

1r i 2n d’ESO  

Recursos audiovisuals : Diverses col·leccions de DVD: 

o 10 DVD Tesoros de la humanidad  Océano multimedia 

o 10 DVD Historia del mundo  Larousse 

o 13 DVD Els rius valencians   Ministerio de Medio Ambiente 

o 10 DVD El antiguo Egipto    Canal historia 

o Arqueologia - Discovery Channel 

o Catastrofes naturales  National Geographic 

o 23 DVD Érase una vez el hombre 

o Depuradora de Pinedo 

 

Pel·lícules: 

o Un franco 14 pesetas 

o Juana la Loca 

o El clan del oso cavernario 

o 14 kilómetros 

 

Internet . https://sites.google.com/site/bernatpieraiesreienjaumealzira/ 

Web del professor Bernat Piera a l'abast dels alumnes, on poden consultar els deures de tots els 
temes temporalitzats per avaluacions i els controls, així com enllaços d'interés que poden 
consultar i treballs fets pel professor, com ara un mapa de les coves prehistòriques valencianes o 
tots els serveis de la població d'Alzira. 

Observació : cal fer constar que aquest web, a l’igual que la resta de webs i blocs docents 
realitzats per professors de secundària del País Valencià, es fan i es mantenen amb una 
dedicació de moltes hores per part d’aquest professorat, per a motivar i educar als alumnes en 
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l’ús de les noves tecnologies, sense quasi ajuda ni reconeixement de la Conselleria d’Educació, i 
patint a més les successives baixades de sou. 

 

 

 

3r d’ESO  

 

Llibre de text:  

• Geografia. Ed. Ecir 

• Quaderns de Geografia del món. Ed. ECIR. 

• Quadern atles del món. Ed. ECIR 

• Atles per la realització dels mapes muts 

• Retalls de premsa. 

 

Informàtics: 

• Realització de diferents qüestionaris de webs estadístiques com la de l’INE ó l’IVE. 

• Treballs dels mapes del món amb les webs de mapes interactius. 

• Analisi mapes del temps de la pagina aemet 

 

Audiovisuals: 

• Visionat d’una sèrie de capítols del programa que, qui, com? De la TV3, com per exemple 
el 24 sobre l’efecte hivernacle, el 27 sobre les energies poc contaminants, el 55 sobre la 
pesca o el 93 sobre aliments transgènics. 

 

Eixides i visites escolars: 

• Visita del pantà de Tous 

• Visita de la cooperativa agrícola d’Alzira, tant la part de subministrament com la de 
magatzem de taronges, també el centre de capacitació agrícola de Carcaixent i el museu 
de la taronja de Carcaixent. 

• Visita a València. 

• Visita de les instal·lacions de Canal 9 i el port de València. 

 

 

 

2n de BATXILLERAT. Història de l’Art  

 

Les diapositives d´Història de l’Art més utilitzades són de: l’arquitectura i escultura grega i romana; 
l’arquitectura hispanomusulmana; l’arquitectura, escultura i pintura romànica, gòtica i del 
renaixement; l’escultura i pintura del barroc; l’arquitectura modernista i dels nous materials; la 
pintura de David, Delacroix, Monet, Renoir, Degas, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Matisse i 
Picasso. 
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2n d’ESO. Educació per a la Ciutadania  

 

La selecció de materials és una part fonamental de la metodologia i en cada unitat didàctica, 
s'especifica quins s'han seleccionat. 

Entenem per recursos didàctics aquells materials de suport per a l'ensenyament dels diferents 
blocs de continguts dins l'aula i fora d'ella, així com suggeriments sobre l'ús didàctic dels recursos 
tecnològics. 

Els materials i recursos didàctics dependran de tres factors fonamentals: les possibilitats de l'àrea 
en què es trobi el centre, les possibilitats de l'Institut i les possibilitats de l'alumne. 

 

En primer lloc , hi ha una sèrie de materials que no són específics de cap unitat, sinó que els 
podem utilitzar en qualsevol moment. Es tractaria de: 

- Llibre de text: Educació per la ciutadania i els drets humans de l'editorial Oxford, 
quadern, guia d'activitats, material preparat pel professor. 

- Enciclopèdies temàtiques, diccionaris 

- Materials audiovisuals i informàtics: projector de transparències i diapositives, vídeos 
sobre temes a tractar, ordinadors per realitzar activitats interactives (adreces a Internet). 

- Anuaris estadístics, diaris, revistes i documents impresos. 

 

Un segon tipus  de material és el referit a unitats concretes: Declaració Universal de Drets 
Humans, Constitució espanyola, Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, Protocol de 
Kyoto, lleis de trànsit, Reglament de Règim Intern, Pla d'Acollida del Centre Cartells realitzats per 
ONG ... 

 

Un tercer tipus  de recurs didàctic serien les visites a llocs considerats d'interès, aquestes 
dependran de les possibilitats del centre i de l'entorn. Poden ser visites programades pel 
departament o tenir un caràcter interdisciplinari. 
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12. Activitats complementàries 
 

Una activitat complementària és una activitat d’enriquiment pedagògic que permet completar el 
currículum de les diverses assignatures sobretot amb eixides del centre educatiu, encara que 
també pot ser activitats dins del centre. Són activitats que per la seua originalitat busquen motivar 
i ensenyar a l’alumnat d’una manera més oberta, flexible i participativa, en uns espais diferents al 
de l’aula docent, i fomentant les relacions no sols docents sinó també afectives de la comunitat 
educativa.  

No obstant això organitzar activitats complementàries pot presentar alguns problemes com la 
poca disponibilitat de temps, o de diners, les dificultats estratègiques d’organització, o qualssevol 
altres imprevistos. Per això la següent llista només és una  proposta d’activitats , una llista 
d’intencions, que no és definitiva, ja que per a dur-se a terme cal molt d’esforç, dedicació i il·lusió. 
Coses que no entren en els salaris dels professors, cada volta més retallats. 

El Departament de Geografia i Història de l’IES Rei En Jaume, a Alzira, contempla les següents 
activitats complementàries per a aquest curs: 

 
1r d’ESO 

- Visita guiada a Alzira. Alumnat ESO. 

 
2n d’ESO 

- Excursió als monestirs de la Murta, Aigües Vives, la Valldigna i Cotalba. Alumnat de 2n 
ESO i 2n BAT-Art. 

- Visita guiada a Alzira. Alumnat ESO. 

 
3r d’ESO 

- Excursió a la Marina Alta. Alumnat de 3r ESO. 

- Visita guiada a Alzira. Alumnat ESO. 

- Excursió al pantà de Tous. Geografia. 3r ESO 

- Excursió a València. Geografia. 3r ESO. 

 
4t d’ESO 

- Excursió a Xàtiva. Alumnat de 4t ESO i 2n BAT. 

- Visita guiada a Alzira. Alumnat ESO. 

 
1r de BAT. Història del Món Contemporani 

- Visita a l'exposició de Gaudí, a Alzira. BAT: 1r i 2n-Art. 

 
2n de BAT. Història d’Espanya 

- Excursió a Xàtiva. Alumnat de 4t ESO i 2n BAT. 

 
2n BAT – Història de l’Art 

- Excursió als monestirs de la Murta, Aigües Vives, la Valldigna i Cotalba. Alumnat de 2n 
ESO i 2n BAT-Art. 

- Excursió a València. 2n BAT- Art. 

- Excursió a Alcoi. Exposició de la Llum de les Imatges. 2n BAT-Art 

- Visita a l'exposició de Gaudí, a Alzira. BAT: 1r i 2n-Art. 
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14. Legislació 
 

 

General 

 

- Llei orgànica : Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

- Ensenyaments mínims : Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, que estableix els 
ensenyaments mínims corresponents a l'ESO. 

 

 

Secundària 

 

- Currículum ESO  al PV: Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el 
currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 

- Avaluació  en ESO: Ordre de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre 
avaluació en Educació Secundària Obligatòria. 

- Atenció a la diversitat : Ordre de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria. 

- Alumnat amb NEE : Ordre de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials 
escolaritzat en centres que imparteixen educació secundària. 

- Diversificació curricular : Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació per la qual 
es regula el programa de diversificació curricular en l'educació secundària obligatòria 
(DOCV núm. 5.789, de 20 de juny de 2008). 

- Horari : Ordre de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'horari 
de l'educació secundària obligatòria. 

- Qualificacions a l’ESO : Resolució de 5 de març de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i 
Centres Docents per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics 
d’avaluació i s’estableix el procediment de sol·licitud d’assignació del número d’historial 
acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. 

 

 

Batxillerat 

 

- Currículum Batxillerat  al PV: Decret 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el 
currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana 

- Avaluació en Batxillerat : Ordre de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, 
sobre avaluació en batxillerat. 

- Organització i horaris del batxillerat : Ordre del 19 de juny de 2009, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del batxillerat diürn, 
nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, modificada parcialment per l’Ordre de 
27/2011, de 5 de maig. 

- Qualificacions a Batxillerat : Instruccions de 4 de juny del 2008 de la Direcció General 
d'Ordenació i Centres Docents relatives al llibre de qualificacions de Batxillerat 
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Centres docents 

 

- ROF: Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament 
orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària. 

- Convivència : Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres 
docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, 
pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis. 

- Calendari escolar 2011/2012 : Resolució de 26 d’abril de 2011, de la Direcció General 
d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 
2011/2012. 


