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1. INTRODUCCIÓ
A) JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ

La Programació Didàctica Geografia i Història -VICENS VIVES- per al Segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria es
fonamenta, en el que fixa el Reial Decret 1105/2014 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, del 26 de desembre, pel qual
s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria , i en el Decret 87/2015 de la Conselleria d’Educació de
la Comunitat Valenciana pel qual s’estableix el Currículum de l’Educació Secundària Obligatòria per a aquesta Comunitat.

El nostre Projecte proposa un model d’ensenyament-aprenentatge comprensiu que s’emmarca dins el paradigma de l’educació
universal  (global  o  integral)  que ha  de preparar  tots  els  ciutadans  per  tindre  èxit  a  la  vida,  a  través  de  l’adquisició i  el
desenvolupament  de  les  Competències  Clau.  Aquest  model  segueix  les  directrius  dels  diferents  estudis  promoguts  per
instàncies nacionals i internacionals, entre els quals destaquen el programa PISA, el projecte DeSeCo de l'OCDE, l'informe
Eurydice i els diferents informes i  projectes educatius abordats des de  l'àmbit del projecte de la Unió Europea Estratègia
Europa 2020.

Entenem que la funció de l’ensenyament és facilitar l’aprenentatge dels alumnes i les alumnes, ajudant-los a construir, adquirir
i desenvolupar les Competències Clau que els permeten integrar-se en la societat del coneixement i afrontar els canvis continus
que imposen els ràpids avanços científics i la nova economia global en tots els ordres de la nostra vida.

Per competències s’entén, en un sentit ampli, la concatenació de sabers que articulen una concepció del ser, del saber, del saber
fer i del saber conviure. En aquest sentit DESSECO (2003) defineix competència  com "la capacitat de respondre a demandes
complexes i portar a terme feines diverses de forma adequada". La competència suposa una combinació d'habilitats pràctiques,
coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen
conjuntament per aconseguir una acció eficaç.

La inclusió de les Competències Clau en el currículum té com a finalitat que els alumnes i les alumnes a) facen possible el ple
exercici de la ciutadania en el marc de la societat de referència; b) construïsquen un projecte de vida satisfactori; c) assolisquen
un  desenvolupament  personal,  emocional  i  afectiu  equilibrat;  i  d)  accedisquen  a  altres  processos  educatius  i  formatius
posteriors amb garanties d’èxit.

En una societat que es troba en canvi constant, les demandes d’un individu varien d’una situació a una altra i d’un moment a
un altre. Per aquest motiu, defensem un model de competència holístic, dinàmic i funcional que sorgeix de la combinació
d’habilitats  pràctiques,  coneixements  (inclòs  el  coneixement  tàcit),  motivació,  valors  ètics,  actituds,  emocions  i  altres
components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per tal d’assolir una acció eficaç. 

Ser competent, des d’aquest punt de vista, significa que l’alumne és capaç d’activar i utilitzar els coneixements que té davant
d’un problema. Des d'aquesta perspectiva ser competent suposa "mobilitzar els coneixements, destreses, actituds i valors per
donar   resposta   a   les   situacions   plantejades,   dotar   de   funcionalitat   els   aprenentatges   i   aplicar   el   que   s'aprèn   des   d'un
plantejament   integrador"   (Ordre  ECD/65/2015   del   Ministeri   d'Educació   i   Ciència,   per   la   qual   es   desenvolupen   les
Competències Clau).

Considerem que només a partir d’aquestes premisses és possible l’aplicació d’un dels eixos fonamentals de la Programació
Didàctica  Geografia  i  Història  -VICENS VIVES-  per  al  Segon  curs:  la  funcionalitat  dels  aprenentatges.  Per  aprenentatge
funcional entenem que les competències puguen ser aplicades i transferides a situacions i contextos diferents per a aconseguir
diversos objectius, resoldre diferents tipus de problemes i dur a terme un ampli ventall de tasques.

Cal donar una altra dimensió a aquesta funcionalitat: que els alumnes i alumnes aprenguen a aprendre. Un aprenent competent
és aquell que coneix i regula els seus processos de construcció del coneixement, tant des del punt de vista cognitiu com
emocional, i pot fer-ne un ús estratègic, ajustant-los a les circumstàncies específiques del problema al qual s’enfronta (Bruer, ,
2003). 
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L’eficàcia d’aquests principis quedaria incompleta si no fórem capaços de presentar els continguts de les diferents matèries de
manera  articulada  per  facilitar  el  procés  d’aprenentatge  i  el  desenvolupament  de  les  Competències  Clau  a  través  dels
Estàndards d’aprenentatge fixats per a cada matèria.

Tenint  en  compte  que  cadascuna  de  les  àrees  contribueix  al  desenvolupament  de  diferents  competències  i,  al  seu  torn,
cadascuna  de  les  competències  s’assolirà  com a  conseqüència  del  treball  en  diverses  àrees  o  matèries,  la  Programació
Didàctica Geografia i Història -VICENS VIVES- adopta una perspectiva globalitzadora i destaca aquells aprenentatges que es
consideren imprescindibles des d’un plantejament integrador i orientat a l’aplicació dels sabers adquirits.

D’aquesta  manera,  l’aprenentatge  de  les  Competències  Clau  tot  i  que  va  lligat  a  les  àrees  de  coneixement,  és  global  i
s’adquirirà  a  partir  de la  seua  contextualització en situacions reals  i  pròximes a l’alumne perquè puga integrar  diferents
aprenentatges, tant els formals, com els informals i no formals, i utilitzar-los de manera efectiva quan li resulten necessaris en
diferents situacions i contextos.

En aquesta línia hem volgut incidir amb especial èmfasi en la relació dels continguts i els materials tractats al llarg de la nostra
Programació Didàctica Geografia i Història -VICENS VIVES- per al Segon Curs de l’Educació Secundària Obligatòria amb les
noves realitats tecnològiques, tan properes i atractives per a l’alumnat. 

L’aplicació o desenvolupament dels coneixements tractats en la matèria dins àmbits com internet, l’ús de suports informàtics,
l’anàlisi de la informació transmesa per mitjans audiovisuals, etc. es constitueixen com un element gratificant i motivador i
també  com  un  aprenentatge  imprescindible  per  a  l’adaptació  de  l’alumnat  a  futures  incorporacions  a  diferents  àmbits
acadèmics o laborals.

Si a tot això hi afegim la presència d’uns continguts que, a causa de l’especial importància que tenen en la nostra societat, han
d’impregnar moltes de les activitats d’aprenentatge i l’interés per a fomentar la capacitat de l’alumne per a regular el seu propi
procés  d’aprenentatge  i  continuar  aprenent  al  llarg  de  la  vida,  tindrem  els  pilars  sobre  els  quals  hem elaborat  l’actual
Programació Didàctica Geografia i Història -VICENS VIVES- per al Segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
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1. INTRODUCCIÓ
B) CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 OBJECTIUS I ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE LA LOMQE
La Ley Orgánica  para  la Mejora  de la Calidad Educativa (LOMCE) sorgeix como a resposta a  una sèrie  de reptes

educatius als que se pretén  donar resposta amb la consecució dels següents objectius:

PRINCIPALS REPTES EDUCATIUS OBJECTIUS DE LA LOMCE

–Elevades taxes d’abandonament a 
l’inici de l’escolarització.

–Baix nivell formatiu en relació 
amb els
estàndards internacionals (PISA, 
…).

– Reduït nombre d’alumnes que
aconsegueix l’excel·lència.

–Inadequació del sistema educatiu 
davant

les noves demandes de formació.

-Canalitzar els estudiants cap a 
trajectòries
adequades a les seues potencialitats.

-Millorar els resultats augmentant el 
nombre de titulats de l’ESO.

-Elevar els nivells d’educació i 
augmentar el nombre d’alumnes 
excel·lents.

-Millorar les possibilitats de trobar faena i 
estimular l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, la LOMCE centra la seua atenció en:

– La racionalització de l’oferta educativa. El currículum se simplificarà i es prioritzaran les matèries troncals per
adquirir les competències educatives.

– La flexibilització de les trajectòries educatives. S’estableixen diferents itineraris educatius a partir de l'ESO.

– L’autonomia dels centres educatius. Permetrà prendre decisions per tal de millorar l’oferta educativa i comportarà
retre comptes dels resultats obtinguts.

– - El reforç de la capacitat de gestió en la direcció dels centres . Els directors assumiran el lideratge pedagògic i
de gestió.

– La implantació d’avaluacions externes. Aquestes es duran a terme al final de cada etapa educativa: 6è Curs de
Primària, 4t curs d'ESO i 2n curs de Batxillerat.

A més, la LOMCE defineix tres nous àmbits d’actuació que incidiran especialment en la transformació del nostre sistema
educatiu:

– La incorporació generalitzada de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). A través de les TIC es
facilitarà la personalització de l’educació.

– El foment del plurilingüisme. Fixat per la Unió Europea, s’aconseguirà per la incorporació en el currículum d’una
segona llengua estrangera.

– La modernització  de  la  Formació  Professional.  S’adaptarà  a  les  noves  exigències  dels  sectors  productius  i
s’implicarà les empreses en la formació de l’alumnat.

Seguint les recomanacions de les institucions europees, la LOMCE incorpora l’educació cívica i constitucional com a
contingut transversal en totes les assignatures de l’educació bàsica L’objectiu és transmetre i posar en pràctica valors com la
llibertat individual, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància o la igualtat.
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1.2 PRINCIPIS DEL SISTEMA EDUCATIU

Per dur a terme tots els àmbits d’actuació detallats en l’epígraf anterior, es concep la LOMCE com una llei orgànica que
només modifica parcialment  la prèvia Llei  Orgànica  d’Educació  (LOE) de l’any 2006. En aquest  sentit,  i  pel  que fa als
principis que inspiren el Sistema Educatiu, s’han incorporat els següents:

– L’equitat  i  la  igualtat  de  drets  i  oportunitats que  garanteixen  el  ple  desenvolupament  de  la  personalitat  de
l’alumnat a través de l’educació..

– El reconeixement dels progenitors i tutors com a primers responsables de l’educació dels seus fills.

– L’educació  per a la  prevenció  i  resolució  pacífica  de conflictes ,  així  com el  foment  de  la  no-violència  i  la
prevenció de l’assetjament escolar

– El desenvolupament de valors que fomenten la igualtat efectiva entre homes i dones i que ajuden a previndre la
violència de gènere.

– La llibertat  d’ensenyament,  que reconeix  a les famílies  l’elecció del  tipus d’educació i la selecció del  centre
educatiu.

Per  tal  de  garantir  el  desenvolupament  d’aquests  principis  es  defineix  el  Sistema  Educatiu  com  el  conjunt
d’Administracions educatives,  professionals de l’educació i altres agents,  públics i privats, que desenvolupen funcions de
regulació, de finançament o de prestació de serveis per a l’exercici del dret a l’educació. 

A més s’estableixen els òrgans de participació de la comunitat educativa en la programació i assessorament del govern.

1.3 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM A LA LOMCE

La  LOMCE  modifica  els  elements  que  componen  el  currículum  com  a  regulador  dels  processos  d’ensenyament  i
aprenentatge per a cada una de les etapes educatives.

Aquests elements passen a ser els següents:

– - Els objectius de cada matèria i etapa educativa.

– - Les competències o capacitats per a aplicar els continguts de cada ensenyament i etapa educativa .

– Els continguts, o conjunts de coneixements, habilitats, i actituds que contribueixen a l’assoliment dels objectius i a
l’adquisició de competències.

Els continguts s’ordenen en assignatures,  que es classifiquen en matèries, àmbits, àrees i mòduls en funció dels
ensenyaments i les etapes educatives.

─ - Els estàndards i resultats d’aprenentatge avaluables, que permeten mesurar els èxits dels resultats d’aprenentatge
en cada assignatura. 

─  Els  criteris  d’avaluació  del  grau  d’adquisició  de  les  competències  i  de  l’assoliment  dels  objectius  de  cada
ensenyament i etapa educativa.

─ La metodologia didàctica, que comprén tant la descripció de les pràctiques docents com l’organització del treball
dels docents.

1.4 Contextualització del centre 

L'IES Enric Valor, de Pego, és un centre educatiu amb una consolidada identitat en el si d'una comarca valenciana amb un fort 
sentiment d'identitat, la Marina Alta, i en el qual el valencià és l'idioma predominant. Pego està entre les principals ciutats, i la 
segona no costanera, en importància de la comarca, després de la capital, Dénia, i de municipis turístics com Xàbia, i Calp i de 
Benissa, però és el centre urbà d'una subcomarca que denominada Pegue i els Valls que comprèn la ciutat de Pego, el poble de 
la Atzúbia i les mancomunitats de la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar i la Vall del Pop. Aquesta subcomarca té una economia
poc diversificada i en trànsit de transformació en la qual els efectes de l'actual crisi econòmica han significat la paralització de 
fortes inversions urbanístiques, que ha repercutit greument en sectors que començaven consolidar-se, i en el despoblament dels
nuclis rurals més aïllats com Vall d’Ebo, i en la qual predomina un sector primari, de regadiu i de secà, en lenta transformació. 
El sector secundari té poques instal·lacions centrades a Pego i absent en els altres pobles, però hi ha un creixent interès per 
diversificar la zona cap a un turisme rural d'interior especialitzat en la conservació dels paisatges naturals i rurals i de les 
activitats econòmiques tradicionals com el cultiu de l'arròs, de la cirera i de l'olivera. 

L'ideari del nostre centre aposta fermament per la constant millora de la qualitat de l'ensenyament públic i en valencià que 
oferim a tots i cadascun dels nostres alumnes d'AÇÒ, Batxillerat i Formació Professional. És també important la participació i 
implicació dels pares i mares (AMPA) en el seguiment del procés educatiu i, per descomptat, estem oberts als nous reptes que 
ens exigeix l'evolució de la societat com el plurilingüisme i les noves tecnologies de comunicació (TIC's).
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En l'IES Enric Valor, trobem un alumnat majoritàriament de Pego però és molt significatiu el nombre d'alumnes dels pobles 
pròxims i, al mateix temps, divers per la procedència d'un nombre significatiu d'alumnes dels pobles dels Valls, fins i tot 
d'alguns tan allunyats com Castell de Castells, i d'una nombre important d'alumnes internacionals de 17 nacionalitats diferents 
en el curs anterior. Actualment, hi ha al voltant d'uns 550 alumnes en el centre i una plantilla de 50 professors/as i 15 de 
personal d'administració i serveis.

Ens trobem en un centre amb unes instal·lacions noves, encara que amb una dotació de material innovador limitat, malgrat tot, 
l'IES Enric Valor, sempre s'ha caracteritzat (com a conseqüència de la inèrcia adquirida durant els molts anys d'estada en un 
centre obsolet) per fer ingents esforços col·lectius, curs després de curs, perquè millore de manera permanent la qualitat de 
l'ensenyament en tots els nostres nivells educatius, atendre millor als nostres usuaris i a la societat que ens envolta, amb 
professionalitat, il·lusió i voluntat de treball.

Com a centre públic, l'institut es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, característiques que ho 
individualitzen. L'institut IES Enric Valor és un centre que ofereix AÇÒ, Batxillerats: Científic, Humanístic i de Ciències 
Socials, Formació Professional Bàsica en Informàtica i Administració. Com a centre que imparteix Formació Professional, la 
vinculació i la relació amb les empreses i amb l'entorn socioeconòmic pansa a ser un pilar fonamental en el desenvolupament 
del projecte educatiu del centre.

Segons Zygmunt Bauhman… vivim en una societat que s'ha anat definint com a complexa i líquida. Una societat on les 
paraules canvie i mobilitat passen a ser quotidianes. Una societat amb grans transformacions en l'àmbit professional, en el 
familiar i en el relacional. Una societat basada en les exigències del coneixement i en l'ús i l'abús de la informació. Una societat
amb grans desequilibris i noves formes de desigualtat i de fractura social. Una societat amb moltes amenaces però també amb 
moltes oportunitats. Aquesta societat necessita persones amb altes capacitats professionals i persones capaces de conviure en 
actitud d'igualtat, des del pel que fa a la diferència, per construir conjuntament nous espais de ciutadania i afrontar, amb 
creativitat i responsabilitat, els reptes del futur immediat.

La Unió Europea, en la conferència de Lisboa 2000, va establir un model educatiu basat en el coneixement i la competitivitat, 
no obstant açò, al mateix temps, orientat cap a un creixement sostenible i cap a la consecució d'una major cohesió social. És a 
dir, una aposta per un model que vol trobar el punt d'equilibri entre la competència i l'esforç individual i la lluita contra les 
desigualtats i els drets humans (ET 2020). Amb aquest marc, en el sistema educatiu ens trobem en un moment de canvi del 
paradigma educatiu que en l'actualitat està desplaçant-se des de de una posició inicial basada en la transmissió d'informació i 
continguts a un una altra més avançada i orientada cap a la personalització en què l'alumne és el motor principal del seu propi 
aprenentatge i en la qual el treball en equip i en xarxa té una gran importància. En aquest sentit, es fa cada vegada més 
necessària una cultura educativa equitativa, respectuosa, exigent, responsable, inclusiva i oberta que contribuïsca decisivament 
a aquest gran objectiu social: l'èxit educatiu de tot l'alumnat.
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2. OBJECTIUS I FINS
A) OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CLAU

a)   Assumir   responsablement   els   seus   deures,   conéixer   i
exercir  els  seus drets  en el   respecte  als  altres,  practicar   la
tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els
grups, exercitarse en el diàleg consolidant els drets humans i
la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com
a valors   comuns  d’una   societat   plural,   i   prepararse  per   a
l’exercici de la ciutadania democràtica.

Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

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

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

c)  Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de
drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les
persones  per   raó  de   sexe  o  per  qualsevol  altra  condició  o
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que
suposen   discriminació   entre   homes   i   dones,   així   com
qualsevol manifestació de violència contra la dona.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

d) 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  prejudicis  de  qualsevol   tipus,   els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Comunicació lingüística.

e)  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.

Competència digital.

Comunicació lingüística.

Aprendre a aprendre.

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

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Aprendre a aprendre.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

g)  Desenvolupar   l’esperit   emprenedor   i   la   confiança   en   si
mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i
la   capacitat   per   aprendre   a   aprendre,   planificar,   prendre
decisions i assumir responsabilitats.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Comunicació lingüística.
Competències socials i cíviques.

h)   Comprendre   i   expressar   amb   correcció,   oralment   i   per
escrit, en castellà i en valencià, textos i missatges complexos,
i   iniciarse   en   el   coneixement,   la   lectura   i   l’estudi   de   la
literatura.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Consciència i expressions culturals.

i)   Comprendre   i   expressarse   en   una   o   més   llengües
estrangeres de manera apropiada. Comunicació lingüística

Aprendre a aprendre.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

j)   Conéixer,   valorar   i   respectar   els   aspectes   bàsics   de   la
cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni
artístic i cultural.

Consciència i expressions culturals.

Competències socials i cíviques.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels
altres, respectar les diferències, consolidar els hàbits de cura i
salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
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l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social.
Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota
la   seua   diversitat.   Valorar   críticament   els   hàbits   socials
relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i
el medi ambient, i contribuir a la seua conservació i millora.

ciència i tecnologia.
Competències socials i cíviques.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de
les   diferents   manifestacions   artístiques,   i   utilitzar   diversos
mitjans d’expressió i representació.

Consciència i expressions culturals.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.
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2. OBJECTIUS I FINS
B) FINS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

FINS COMPETÈNCIES CLAU

a) Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en
els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.  Comunicació lingüística.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Consciència i expressions culturals.
Competència digital.

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats
de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una
atenció   personalitzada   i   un   desenvolupament   personal   i
integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació
comuna   i   d’atenció   a   la   diversitat   de   l’alumnat  propis  de
l’etapa.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

c) Orientar a l’alumnat i els seus representants legals, si és
menor   d’edat,   sobre   el   progrés   acadèmic   i   la   proposta
d’itineraris   educatius   més   adequats   per   a   cada   alumne   o
alumna.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

d) Preparar a l’alumnat per a la seua incorporació  a estudis
posteriors i per a la seua inserció laboral. Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

e) Desenvolupar bones pràctiques que afavorisquen un bon
clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com
les actituds responsables i de respecte pels altres.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Comunicació lingüística.

f) Desenvolupar una escala de valors que incloga el respecte,
la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la
responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat,
la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i
la prevenció de la violència de gènere.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Competències socials i cíviques.

g) Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

h)   Formar   a   l’alumnat   per   a   l’exercici   dels   seus   drets   i
obligacions en la vida com a ciutadans. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Competències socials i cíviques.

i)  Desenvolupar  metodologies  didàctiques   innovadores  que
incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisci
plinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comuni
cació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

j)   Basar   la   pràctica   docent   en   la   formació   permanent   del
professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la
pròpia pràctica docent.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
Aprendre a aprendre.

k)   Elaborar   materials   didàctics   orientats   a   l’ensenyança   i
l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.

Aprendre a aprendre.

l) Utilitzar el valencià,  el castellà  i les llengües estrangeres
com   a   llengües   vehiculars   d’ensenyament,   valorant   les
possibilitats comunicatives de totes aquestes, i garantint l’ús
normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Comunicació lingüística.
Consciència i expressions culturals.
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2. OBJECTIUS GENERALS DE LA MATÈRIA
C) GEOGRAFIA I HISTÒRIA

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CLAU

1. Conéixer  els  processos  i  mecanismes  que regeixen  els
fets   socials   i   les   interrelacions   entre   fets   polítics,
econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per a
comprendre   la   pluralitat   de   causes   que   expliquen
l’evolució de les societats actuals, el paper que homes i
dones exerceixen en aquestes i els seus problemes més
rellevants.

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els
elements   bàsics   que   caracteritzen   el   medi   físic,   les
interaccions que es donen entre ells i les que els grups
humans estableixen en la utilització de l’espai i dels seus
recursos, valorant les conseqüències de tipus econòmic,
social, cultural, polític i mediambiental.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció
de les societats sobre el medi on es desenvolupen i al que
organitzen.

Competències socials i cíviques.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

4. Identificar,   localitzar   i   comprendre   les   característiques
bàsiques   de   la   diversitat   geogràfica   del   món   i   de   les
grans àrees geoeconòmiques,  així  com els  trets físics i
humans d’Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana.

Competències socials i cíviques.
Consciència i expressions culturals.

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els proces
sos i esdeveniments històrics rellevants de la història del
món, d’Europa, d’Espanya i de la Comunitat Valenciana
per a adquirir una perspectiva global de l’evolució de la
Humanitat   i   elaborar   una   interpretació   d’aquesta   que
facilite   la   comprensió   de   la   pluralitat   de   comunitats
socials a les que es pertany, reconeixent aspectes comuns
i respectant els de caràcter distint.

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.
Competència digital.

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
aquest motiu a un judici sobre aquestes.

Consciència i expressions culturals.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen

les manifestacions artístiques en la seua realitat social i
cultural per a valorar i respectar el patrimoni natural, his
tòric, cultural i artístic, material i immaterial, assumint la
responsabilitat   que   suposa   la   seua   conservació   i
apreciantlo com un recurs per a l’enriquiment individual
i col∙lectiu.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

8. Adquirir i utilitzar el vocabulari específic i les nocions
de   causalitat,   canvi   i   permanència   que   aporten   la
Geografia i la Història per a que la seua incorporació al
vocabulari   habitual   augmente   la   precisió   en   l’ús   del
llenguatge i millore la comunicació.

Comunicació lingüística.
Aprendre a aprendre.

9. Buscar, seleccionar, comprendre i relacionar informació
verbal,   gràfica,   icònica,   estadística   i   cartogràfica,
procedent de fonts diverses, incloses les històriques i les
que  proporciona   l’entorn   físic   i   social,   els  mitjans  de
comunicació   i   les   tecnologies   de   la   informació,
interpretar   aquesta   informació   críticament,   tractarla

Comunicació lingüística.

Competència digital.

Consciència i expressions culturals.
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d’acord  amb  la   finalitat  perseguida   i   comunicarla  als
altres de manera organitzada i intel∙ligible.

10. Realitzar treballs en grup i participar en debats amb una
actitud   constructiva,   crítica   i   tolerant,   argumentant
adequadament les opinions i valorant el diàleg com una
via necessària per a la solució dels problemes humans i
socials.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

11. Conéixer   el   funcionament   de   les   societats
democràtiques,   apreciant   els   seus   valors   i   bases
fonamentals, la responsabilitat en l’exercici del deure i
els   drets   i   llibertats   com   una   fita   irrenunciable   i   una
condició  necessària  per  a  la pau,  denunciant  actituds i
situacions   violentes,   discriminatòries   i   injustes   i
mostrantse   solidari   amb   els   pobles,   grups   socials   i
persones   privades   dels   seus   drets   o   dels   recursos
econòmics necessaris.

Competències socials i cíviques.
Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

12. Adquirir   una   consciència   històrica   i   ambiental   que
permeta   als   alumnes   elaborar   la   seua   interpretació
personal   del   món,   tenir   inquietud   per   saber,   per
informarse,   per   afrontar   la   realitat   amb   capacitat   de
judici   i   desig   de   millorarla,   dignificant   el   valor   de
l’esforç i del compromís.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

Competències socials i cíviques.
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2. OBJECTIUS DE LA MATÈRIA PER AL SEGON CURS
C) GEOGRAFIA I HISTÒRIA

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CLAU

1. Ordenar els esdeveniments històrics en eixos cronològics
i localitzarlos en l'espai a fi d'adquirir una perspectiva
global de l'evolució històrica de la humanitat que tingui
en compte els processos de canvi i de permanència.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.
2. Descriure l’evolució d'Europa i d’Hispània després de la

fragmentació de l'Imperi romà, prestant especial atenció
a l'Imperi carolingi, i analitzar els elements que, després
de la mort de Carlemany, van afavorir el naixement del
feudalisme.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

3. Conèixer els orígens de l'islam, la conquesta musulmana
de   la   península   Ibèrica   i   l'evolució   històrica   d’Al
Andalus, prestant especial  atenció  a l'evolució  andalusí
en terres valencianes.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

4. Explicar la composició i els trets distintius dels diferents
estaments de la societat medieval: formes de vida, nivell
de riquesa, activitats econòmiques, etc., i les característi
ques del feu.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

5. Descriure  les característiques de la monarquia feudal   i
caracteritzar els pactes de fidelitat i vassallatge que van
establir   els   diferents   grups   socials   que   integraven   el
sistema feudal.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

6. Conèixer els orígens de la ciutat medieval i caracteritzar
la composició i les formes de vida dels diferents grups
socials que habitaven la ciutat medieval, fent èmfasi en
la nova classe social: la burgesia.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

7. Descriure la situació  d'Europa en la baixa edat mitjana
prestant especial atenció a les causes de les crisis que va
viure el territori europeu en aquest període.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

8. Explicar els trets distintius de l'art romànic i de l'art gòtic
a   Europa,   a   la   península   Ibèrica   i   a   la   Comunitat
Valenciana   en   les   seves   diverses   manifestacions:
arquitectura, escultura i pintura.

Consciència i expressions culturals.

Comunicació lingüística.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

9. Analitzar  les causes,  l’evolució   i   les diferents  fases  de
l’expansió   territorial   dels   primers   regnes   cristians
peninsulars,   així   com   el   procés   de   repoblament   dels
territoris   ocupats,   i   situar   al   mapa   les   etapes   més
importants d’aquesta expansió.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

10. Identificar   les   característiques   i   l’evolució   dels   regnes
cristians des dels seus orígens al segle VIII fins a finals
de l'edat mitjana, prestant especial atenció als regnes de
Lleó i Castella.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

11. Descriure   la   forma   de   govern   i   les   institucions   dels
Estats cristians de la península i la seva evolució al llarg
de l'edat mitjana.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.
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12. Caracteritzar   la   història,   institucions   i   organització
socioeconòmica del regne de València en el marc de la
Corona d’Aragó. 

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

13. Comprendre   els   principis   de   l'humanisme   i   el
Renaixement,   a   Europa,   a   Espanya   i   a   la   Comunitat
Valenciana, així com explicar la renovació espiritual que
van representar la Reforma luterana i la Contrareforma
catòlica.

Consciència i expressions culturals.
Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

14. Establir  les característiques estètiques del Renaixement
així   com   observar   i   analitzar   obres   característiques
d'aquest   estil   artístic   en   les   seves   diverses   vessants
europees, amb especial atenció a les obres que trobem a
Espanya i a la Comunitat Valenciana.

Consciència i expressions culturals.
Competències sòciaels i cíviques.
Aprendre a aprendre.

15. Explicar els avenços en la navegació que van fer possible
l'obertura de noves rutes marítimes i el descobriment del
continent   americà,   així   com   el   procés   de   la   seva
conquesta   i   organització   en   forma   de   vast   imperi
colonial.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

16. Desenvolupar   la   política   interior   i   exterior   de   la
monarquia dels Àustries, així com l'evolució econòmica
del país durant el seu regnat.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

17. Analitzar les característiques i l’estètica del Barroc, amb
especial atenció a les obres espanyoles i de la Comunitat
Valenciana

Consciència i expressions culturals.
Competències socials i cíviques.
Aprendre a aprendre.

18. Identificar   la   distribució   de   la   població   al   planeta,   a
Espanya   i   a   la   Comunitat   Valenciana,   entendre   el
concepte de densitat de població i especificar els factors
que   condicionen   la   distribució   de   la  població   (factors
físics, polítics, històrics i econòmics).

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.

Competències socials i cíviques.

Competència digital.
19. Explicar les conseqüències del progressiu envelliment de la

població mundial i valorar les possibles conseqüències dels
desequilibris actuals i futurs.

Competències socials i cíviques.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

20. Reflexionar   sobre   les   conseqüències   que   generen   els
moviments migratoris als territoris emissors i receptors
d'immigrants, valorant la necessitat d'adoptar polítiques
migratòries   que   afavoreixin   la   integració   i   evitin   els
conflictes entre la societat emissora i la receptora.

Consciència i expressions culturals.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
Competències socials i cíviques.

21. Caracteritzar la ciutat actual, prestant especial atenció a
la   morfologia   i   les   funcions   urbanes,   i   descriure   la
tipologia i la jerarquia mundial de ciutats.

Competència   matemàtica   i   competències   bàsiques   en
ciència i tecnologia.
Competències socials i cíviques.
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3. CONTINGUTS DE LA MATÈRIA PER AL SEGON CURS
3.1 CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS: SEGON CURS

Continguts i Criteris d'Avaluació del Bloc 1: Continguts comuns a l'aprenentatge de Geografia i 
Història

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

Estratègies per a definir problemes i 
formular preguntes o hipòtesis sobre les 
causes i les conseqüències, i el significat 
de les transformacions socials i espacials.

Estratègies per a l’elaboració de guions o 
plans per a indagar sobre processos 
històrics i geogràfics.

Aportació de solucions originals als 
problemes relatius a fets històrics i 
geogràfics.

Responsabilitat i eficàcia en la resolució 
de tasques.

Procés estructurat de presa de decisions. 
Estimació d’oportunitats i riscos. 
Avaluació de processos i resultats. 
Valoració de l’error com a oportunitat.

Ús de diversos procediments per a 
obtindre i registrar informació sobre fets 
històrics i geogràfics a partir de fonts 
variades presentats en diferents 
llenguatges (verbal, audiovisual, 
cartogràfic, estadístic) pertanyents a 
diversos gèneres i obtinguts per diversos 
mitjans com ara ús de biblioteques, 
eixides de camp o Internet.

Lectura i interpretació de diversos tipus 
de mapes temàtics (coropletes, 
isocoropletes, de punts, de flux, etc.), de 
gràfiques (lineals, barres, circulars, 
piràmides de població, etc., i de la 
informació proporcionada per sistemes 
d’informació geogràfica.

Ús crític de buscadors en Internet: 
consideració de la qualitat, fiabilitat i 
caire de les fonts.

Classificació i ús crític de fonts 
d’informació. Procediments de citació de 
fonts.

Ús d’estratègies de comprensió lectora i 
oral adequades al seu nivell.

Foment de la lectura de textos divulgatius
sobre temes històrics i geogràfics.

Ús de diversos procediments per a la 
classificació, organització, anàlisi i 
representació de la informació 
relacionada amb els continguts del nivell:
esquemes, mapes conceptuals, mapes 
temàtics (coropletes) o gràfiques 

1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent 
sobre les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics 
corresponents a aquest nivell mitjançant la formulació de problemes a partir 
de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible d’accions que 
facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, 
l’estimació del temps necessari i l’organització del treball individual i 
grupal.

1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen 
la recerca, la selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, 
social i històric.

1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant d’acord amb uns objectius 
previs a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i 
discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos 
mitjans (biblioteques, Internet, museus, sortides de camp), i aplicar 
estratègies, segons el seu nivell, de recerca, registre, selecció i organització 
de la informació

1.2.1. Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten
comprendre millor l’època estudiada.

1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua 
representació en forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, 
informes o síntesis de conclusions, i situar els fets fonamentals en una 
perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un 
context geogràfic.

1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, 
taules, gràfics, esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la 
comunicació.

1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus 
resultats per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres; complir els 
requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical 
corresponent al seu nivell educatiu per transmetre de forma organitzada els 
seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no 
discriminatori, i utilitzar la terminologia conceptual adequada.

1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits 
amb la terminologia adequada als temes tractats.

1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per buscar, seleccionar i 
emmagatzemar diversos documents considerats com a fonts de forma 
contrastada en mitjans digitals; col•laborar i comunicar-se per a elaborar 
continguts i interpretar-los i compartir esta informació en entorns virtuals 
d’aprenentatge, i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.

1.5.1. Investiga diferents estratègies de recerca comparant diferents tipus de 
mitjans i recopilant informació de manera fiable.

1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses 
històriques i geogràfiques que contribuïxen al desenrotllament de les 
competències que es demanden per continuar en estudis posteriors, tant de 
caràcter acadèmic com professional, i relacionar estes competències amb les 
professions on s’usen.

1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb 
l’àrea que manifestin la comprensió de textos orals i/o escrits.
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estadístiques (barres, lineals, circulars, 
piràmides de població, etc.).

Ús de procediments d’anàlisi de diversos 
documents per a establir comparacions, 
identificar els canvis i continuïtats, les 
relacions de causalitat entre diversos fets 
històrics i per a explicar la distribució, 
localització, interacció i interconnexió de 
fets geogràfics.

Ús de ferramentes TIC per a organitzar 
(marcadors socials, fulls de càlcul), 
interpretar la informació i crear 
continguts en diferents formats: textos 
pertanyents a diversos gèneres, mapes 
temàtics, gràfiques,blog, wiki, web, 
presentació de diapositives, murals, 
pòsters, vídeo, debats, exposicions orals, 
etc.

Ús d’entorns d’aprenentatge 
col·laboratiu.

Habilitats de comunicació pròpies del seu
nivell.

Assumpció de distints rols en equips de 
treball.

Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat.

Tècniques d’escolta activa: parafrasejar, 
resumir.

Diàleg igualitari.

Coneixement d’estructures i tècniques 
d’aprenentatges cooperatiu.

Imaginació i creativitat.

Autoconeixement. Valoració de fortaleses
i debilitats. Autoconcepte positiu.

Proactivitat.

Autoregulació d’emocions, control de 
l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.

Procés estructurat de presa de decisions.

Estratègies de pensament: pensament 
alternatiu, causal i conseqüencial, 
mitjans-fi, de perspectiva i alternatiu.

Sentit crític i de la responsabilitat.

1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta 
responsabilitats.

1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i 
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar
el diàleg igualitari per resoldre conflictes i discrepàncies.

1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en 
equip, i mostra habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

1.8.1. Desenvolupa la percepció de la repercussió dels coneixements adquirits i 
valora la capacitat emprenedora com a eina de connexió entre els membres 
d’una societat. Projecta a nivell professional les competències adquirides.

Continguts i Criteris d'Avaluació del Bloc 2: El medi físic

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

La influència del medi natural en la 
desigual distribució de la població a 
diferents escales.

2.1. Destacar aquells elements del medi natural que limiten l’assentament humà
i argumentar estos límits a partir d’exemples que facen referència a espais de
tots els continents per mitjà de l’ús de mapes i altres fonts geogràfiques.

2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població 
en el planeta.
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Continguts i Criteris d'Avaluació del Bloc 3: L'espai humà

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

Distribució de la població a la Comunitat 
Valenciana, a Espanya, a Europa i al 
món: factors naturals i humans.

Dinàmica i evolució actual de la 
població. Factors del creixement 
demogràfic. Anàlisi de diferents models 
demogràfics, atenent el nivell de 
desenrotllament dels territoris 
seleccionats.

Característiques i estructura de la 
població (edat, sexe, activitat econòmica, 
etc. ) segons el nivell de desenrotllament 
dels territoris seleccionats. 

Moviments migratoris actuals a Espanya, 
a Europa i al món. Factors de les 
migracions. Les seues conseqüències 
demogràfiques, socials, econòmiques i 
culturals en les zones d’eixida o en les 
zones d’arribada.

Processos de canvi i conflictes socials. 
Diversitat social i cultural.

Desigualtats socials i econòmiques en 
diferents escales. Processos d’integració 
social.

Polítiques demogràfiques actuals davant 
de problemes com l’explosió 
demogràfica, el creixent consum de 
recursos i la producció d’aliments, 
l’envelliment de la població o la 
intensificació de les migracions.

L’expansió urbana actual a Espanya, 
Europa i al món. Localització de les 
principals aglomeracions urbanes. 
Creixement de les ciutats i processos 
d’ocupació de l’espai rural. 
Transformacions paisatgístiques.

El procés d’urbanització i la seua relació 
amb els mitjans de transports i 
infraestructures de comunicació. Les 
funcions urbanes i la seua projecció en el 
territori: estructura de l’espai urbà atenent
els diferents usos del sòl (residencial, 
comercial, industrial, financer, etc.).

La ciutat com a centre dinamitzador de 
l’economia i d’articulació del territori. 
Sistema de jerarquització urbana. El 
sistema urbà valencià.

Problemes socials actuals relacionats amb
el funcionament de les ciutats: 
l’abastiment creixent de productes i 
servicis, la falta d’equipaments i la 
segregació social.

Pressió sobre el medi ambient provocada 
per l’expansió de les ciutats: l’empremta 

3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions 
urbanes a la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la 
amb diversos factors naturals i humans per mitjà de la interpretació de 
mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.

3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament 
poblades.

3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país 
pertanyen i explica quina posició econòmica tenen.

3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: 
comunitats autònomes, capitals, províncies i illes.

3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població 
amb l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de 
desenrotllament humà i econòmic, i deduir alguns problemes actuals que es 
deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i mapes.

3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, 
evolució i dinàmica.

3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats 
autònomes.

3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als 
mitjans de comunicació, i mostrar la interconnexió entre regions que 
generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es representin les
direccions i la magnitud de la migració.

3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als 
d’acolliment.

3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les 
últimes tres dècades.

3.4. Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la 
validesa de les polítiques demogràfiques desenvolupades per resoldre 
aquests problemes a partir de l’anàlisi dels seus efectes descrits en informes 
institucionals adaptats al nivell de l’alumnat.

3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb 
l’àrea que manifestin la comprensió de textos orals i/o escrits.

3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa 
funcionalitat en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i 
l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància de la ciutat en l’organització de
territoris concrets.

3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a 
Europa.

3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats 
d’Espanya amb l’ajuda d’Internet i de mitjans de comunicació escrits.

3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir
de l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i 
territorials) i detectar els problemes urbans consegüents i les polítiques 
urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.

3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en 
equip, i mostra habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

3.6.2. Realitza recerques en mitjans impresos i digitals referides a problemes 
mediambientals actuals i localitza pàgines i recursos web que hi estan 
directament relacionats.
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ecològica, la contaminació 
mediambiental i la generació de residus 
urbans com a límits al creixement urbà.

Polítiques urbanes i actuacions actuals 
per a millorar la qualitat de vida i 
solucionar els problemes derivats del 
creixement de la població en les ciutats.

Contribució activa al manteniment del 
medi ambient.

3.6.3. Indica les conseqüències de la relació entre l’acció humana i els 
problemes mediambientals.

3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi 
estan relacionats.

Continguts i Criteris d'Avaluació del Bloc 4: Història

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

Nocions relatives al temps històric: 
duració, simultaneïtat, canvi i successió.

Noció d’explicació causal i interpretació 
històrica.

Fonts per al coneixement de la història 
medieval i moderna. Els límits de les 
fonts.

La crisi de l’Imperi Romà, les invasions 
germàniques i la divisió política 
d’occident: els regnes germànics, Bizanci
i l’expansió de l‘Islam.

La formació de les societats feudals a 
occident: senyors i llauradors: privilegiats
i no privilegiats. El paper de l’església 
medieval.

L’expansió comercial i la recuperació de 
les ciutats. L’expansió militar europea: les
croades.

El domini musulmà de l’al-Àndalus i la 
seua evolució (Emirat i Califat de 
Còrdova). L’expansió dels regnes 
cristians: el procés de conquista, 
repoblació i colonització. El Regne de 
València.

La diversitat cultural i la seua difusió: el 
paper de l’Escola de Traductors de 
Toledo i el Camí de Sant Jaume. Les 
manifestacions artístiques de l’art 
romànic, gòtic i islàmic i el patrimoni 
historicoartístic.

Conflictes entre musulmans, jueus i 
cristians. Situacions de marginació i 
exclusió social.

Els canvis culturals en l’edat moderna: el 
Renaixement i l’humanisme; la seua 
influència en la revolució científica.

L’evolució de les manifestacions 
artístiques en l’edat moderna: l’art del 
Renaixement i del Barroc.

Els descobriments geogràfics: l’expansió 
de Castella i Portugal. La conquista i 
colonització d’Amèrica i les 
conseqüències en les societats indígenes.

4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com 
l’expansió dels regnes cristians a l’època medieval, la formació de la 
monarquia hispànica i la difusió de moviments artístics com el Romànic, el 
Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.

4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

4.1.2. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació 
cristianes a la península Ibèrica.

4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la 
Península durant l’edat mitjana.

4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

4.1.5. Distingeix diferents maneres de periodització històrica (Edat Moderna, 
Renaixement, Barroc, Absolutisme).

4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea 
a partir de diferent tipus de fonts històriques.

4.1.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, 
parlamentaris i absoluts.

4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants 
utilitzant les nocions bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar 
processos històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i 
contrastar diverses explicacions historiogràfiques sobre estos processos.

4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats 
medievals europees.

4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al 
descobriment d’Amèrica i la seva conquesta i colonització.

4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i 
institucions i explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a 
l’edat mitjana, les desigualtats de classe i gènere i els canvis en les 
representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i 
la revolució científica.

4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà 
amb les dels regnes germànics.

4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat 
feudal.

4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i 
econòmics i l’auge de la burgesia durant la baixa edat mitjana.

4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior.
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La formació de la Monarquia Hispànica. 
Estratègies d’enfortiment i expansió 
territorial: les guerres i les polítiques 
dinàstiques.

Els conflictes socials i religiosos i els 
canvis polítics en l’edat moderna: les 
reformes protestants, la contrareforma 
catòlica i les guerres de religió, la Guerra 
dels Trenta Anys.

Les monarquies absolutes i el 
parlamentarisme.

4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres
com la dels Trenta Anys.

4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del 
segle XVII.

4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries 
com secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals 
i modernes i les seves contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i 
mostrar els límits d’aquestes fonts en relació amb el caire derivat del seu 
origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.

4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes 
materials o textuals.

4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure 
sobre el passat.

4.4.3. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea 
a partir de diferent tipus de fonts històriques.

4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant
que via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el 
procés de configuració de la monarquia hispànica i la influència de 
l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens 
posteriors com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un 
moviment cultural en l’art i la ciència i la identitat d’algunes comunitats i 
col·lectius.

4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i 
l’art d’Al-Andalus.

4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i 
econòmica dels regnes peninsulars a l’edat mitjana.

4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació 
cristianes a la península Ibèrica.

4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume.

4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea 
a partir de diferent tipus de fonts històriques.

4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu 
context.

4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de 
l’edat mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre 
patrimoni cultural, i plantejar-se com les diferències culturals van donar lloc 
també a situacions de discriminació (persecucions religioses, colonització 
americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i 
representacions del passat.

4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents 
enclavaments geogràfics.

4.6.2. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

4.6.3. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats 
medievals europees.

4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització 
d’Amèrica.
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3. CONTINGUTS DE LA MATÈRIA PER AL SEGON CURS
3.2 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

PRIMER TRIMESTRE: SETEMBRE-OCTUBRE

UNITAT 1. LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN ANTIC

1. Pregunta clau. Què se'n va fer, de l'antic imperi Romà?

2. Un regne germànic: els visigots a Hispània. Visigots i bizantins a València

3. Viatja al passat. Valeri es fa llaurador

4. El racó de l'art. La cultura i l'art visigots

5. Bizanci, l'imperi Romà d'Orient

6. L'imperi Carolingi

7. Descobreix. Com va governar el seu imperi, Carlemany?

8. L'aparició de l'islam

Taller d'Història · Síntesi

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE

UNITAT 2. AL-ANDALUS

1. Pregunta clau. Com es va estendre l'islam?

2. La conquista d'Al-Andalus

3. L'evolució d'Al-Andalus (929-1492)

4. Viatja al passat. Hammal, un llaurador de l'alqueria

5. Descobreix. Les ciutats d'Al-Andalus

6. Descobreix. Šarq Al-Andalus, un territori andalusí

7. L'enigma. Quants llibres tenia la biblioteca d'al-Hakam?

8. El racó de l'art. L'art andalusí

Taller d'Història · Síntesi

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE

UNITAT 3. L'EUROPA FEUDAL

1. Pregunta clau. Com s'organitzava la societat medieval?

2. La monarquia feudal

3. Descobreix. Els privilegiats: la noblesa

4. Viatja al passat. Arnau és armat cavaller

5. Els privilegiats: el clergat

6. El feu: senyors i llauradors

7. L'enigma. Per què era tan dura la vida dels llauradors?

8. Viatja al passat. El germà Pere, un monjo benedictí

Taller d'Història · Síntesi

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE-NOVIEMBRE

UNITAT D1. LA CULTURA I L'ART DEL ROMÀNIC

1. El romànic va ser un art essencialment religiós?

2. L'arquitectura romànica

3. La pintura i l'escultura romàniques

PRIMER TRIMESTRE: NOVEMBRE

UNITAT 4. L'ORIGEN DELS PRIMERS REGNES PENINSULARS (SEGLES VIII-XIII)
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1. Pregunta clau. Com es van formar els primers regnes i comtats cristians?

2. De Regne d'Astúries a Regne de Lleó

3. Els comtats i regnes pirinencs

4. Descobreix. El camí de Sant Jaume

5. L'avanç dels regnes cristians

6. Viatja al passat. Gonzalo funda un poblat

7. Descobreix. La consolidació dels regnes peninsulars

8. L'enigma. Quants reis va servir el Cid Campeador?

9. El Romànic a la península Ibèrica

Taller d'Història · Síntesi

PRIMER TRIMESTRE: NOVEMBRE

UNITAT 5. LES CIUTATS DE L'EUROPA MEDIEVAL

1. Pregunta clau. Per què van créixer les ciutats?

2. Les ciutats medievals

3. Els grups socials

4. Viatja al passat. Un dia en el mercat de la ciutat

5. L'expansió comercial

6. Europa en la baixa edat mitjana

7. L'enigma. Què va ser la Pesta Negra?

Taller d'Història · Síntesi

PRIMER TRIMESTRE: NOVEMBRE-DESEMBRE

UNITAT D2. LA CULTURA I L'ART DEL GÒTIC

1. Com es va originar l'art gòtic?

2. L'arquitectura gòtica

3. L'escultura i la pintura gòtiques

PRIMER TRIMESTRE: DESEMBRE

UNITAT 6. EL REGNE DE VALÈNCIA A LA CORONA D'ARAGÓ

1. Pregunta clau. Per què va ser decisiva la batalla de Las Navas de Tolosa?

2. Descobreix. Com es van conquistar i repoblar les terres valencianes

3. El govern dels regnes de la Corona d'Aragó

4. L'expansió de la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)

5. Viatja al passat. Bernat, un comerciant del Mediterrani

6. El dinamisme del Regne de València

7. La Corona de Castella

8. L'enigma. Per què hi va haver guerres civils en la baixa edat mitjana?

9. Descobreix. El Gòtic a la península Ibèrica

10. Descobreix. L'art gòtic al Regne de València

Taller d'Història · Síntesi

SEGON TRIMESTRE: GENER

UNITAT 7. EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN

1. Pregunta clau. Per què l’Edat Moderna s’inicia al segle XV?

2. L’Humanisme, una revolució cultural
3. La Reforma protestant
4. La Contrareforma catòlica
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5. L’enigma. El Renaixement, ruptura o retorn al passat?

6. El Renaixement italià
7. L’expansió del Renaixement a Europa
8. Descobreix. El Renaixement a Espanya

9. Descobreix. El Renaixement valencià

Taller d’Història · Síntesi

SEGON TRIMESTRE: GENER-FEBRER

UNITAT 8. L’ÈPOCA DELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS

1. Pregunta clau. Quina nova monarquia van crear els Reis Catòlics?

2. L’organització de la nova monarquia
3. Recuperació econòmica i desigualtat social
4. L’arribada a un nou continent
5. L’enigma. Quin va ser l’error de Colom?

6. Viatja al passat. Yoali, un pagès asteca

Taller d’Història · Síntesi

SEGON TRIMESTRE: FEBRER-MARÇ

UNITAT 9. L’IMPERI DELS ÀUSTRIES

1. Pregunta clau. Com es va formar l’Imperi hispànic?

2. Els conflictes interns. Les Germanies a València
3. Els esforços per mantenir l’Imperi
4. Amèrica, un territori per explorar
5. Viatja al passat. Dídac, un emigrant de les Índies Occidentals

6. L’enigma. Què va ser la revolució dels preus?

7. Descobreix. Per què va entrar en decadència l’Imperi hispànic?

8. La crisi demogràfica i econòmica
9. Descobreix. Com era el Regne de València sota la monarquia dels Àustries?

Taller d’Història · Síntesi

SEGON TRIMESTRE: MARÇ

UNITAT 10. L’EUROPA DEL SEGLE XVII
1. Pregunta clau. Va ser el segle XVII una època de crisi a Europa?

2. L’Europa de l’absolutisme
3. Conflictes a l’Europa del segle XVII
4. Descobreix. El naixement de la ciència moderna

5. L’art del Barroc

6. La pintura barroca

7. El Barroc a Espanya. El Barroc valencià
8. Descobreix. El Segle d’Or de la pintura espanyola

Taller d’Hisòria · Síntesi

TERCER TRIMESTRE: ABRIL

UNITAT 11. ELS HABITANTS DEL PLANETA

1. La població del planeta

2. Els països i les ciutats més poblats del món

3. L'estructura de la població

4. Descobreix. Com són els tipus de piràmidesde població?
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5. Dinàmiques i tendències de la població mundial

6. Els models o règims demogràfics

7. La població europea

Taller de Geografia · Síntesi

TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAIG

UNITAT 12. LA POBLACIÓ D'ESPANYA I DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Repassa. L'organització territorial d'Espanya

1. El volum de la població espanyola

2. La distribució de la població espanyola

3. Descobreix. L'estructura de la població espanyola

4. Dinàmiques i tendències de la població espanyola

5. El poblament rural i el poblament urbà

Taller de Geografia · Síntesi

TERCER TRIMESTRE: MAIG

UNITAT 13. LES SOCIETATS HUMANES I ELS FENÒMENS MIGRATORIS

1. L'organització de les societats

2. Descobreix. L'evolució de la societat humana

3. La diversitat de les societats europea i espanyola

4. Les migracions hui

5. Espanya: país d'emigrants, país d'immigrants

6. Anàlisi de problemes. Qui emigra fora d'Espanya?

Taller de Geografia · Síntesi

TERCER TRIMESTRE: JUNY

UNITAT 14. LES CIUTATS I ELS PROCESSOS D'URBANITZACIÓ

1. Què entenem per ciutat?

2. La morfologia urbana

3. La tipologia i la jerarquia mundial de ciutats

4. Els paisatges urbans

5. Descobreix. La ciutat com un ecosistema humà

6. L'espai urbà espanyol

7. Estudi de cas. Les smart cities a Espanya

Taller de Geografia · Síntesi
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3. CONTINGUTS DE LA MATÈRIA PER AL SEGON CURS
3.3 CONTINGUTS MÍNIMS EXIGIBLES PER SUPERAR LA MATÈRIA

Amb la finalitat de garantir el dret de l'alumnat perquè el seu rendiment escolar sigui valorat conforme a
criteris  de  plena  objectivitat,  hauran  de  fer-se  públics  els  criteris  generals  que  s'hagin  aplicat  per  a
l'avaluació dels aprenentatges, promoció i titulació.

S'informarà al començament del període lectiu sobre els continguts mínims exigibles per a la superació de
les diferents matèries, els procediments de recuperació i de suport previstos, i els criteris d'avaluació i els
procediments de qualificació aplicables.

A continuació, i per a cadascuna de les unitats d'aquest curs, s'indiquen els continguts mínims exigibles 
que l'alumnat haurà d’haver adquirit per superar la matèria de Geografia i Història en el segon curs de 
l'ESO:

UNITAT 1. LA FRAGMENTACIÓ DEL MÓN ANTIC

 Els principals regnes germànics europeus després de la fragmentació de l'Imperi romà d'Occident.

 L'arribada dels visigots a Espanya.

 Reconeixement i localització de l'Imperi romà d'Orient.

 Identificació de Carlemany com a emperador.

UNITAT 2. AL-ANDALUS

 El procés d’expansió de l'Islam al món.

 La conquesta d’AlAndalus.

 Etapes i formes de govern en la història d’AlAndalus.

  L'economia i l’organització social d’AlAndalus.

 Trets generals de l'art islàmic i andalusí; identificació dels monuments.

UNITAT 3. L'EUROPA FEUDAL

  Les funcions de la monarquia feudal.

  La composició dels estaments en la societat medieval.

  Trets distintius de l'estament nobiliari, la seva dedicació a la guerra i l’armament que utilitzava.

 El feu i la vida dels pagesos durant l'edat mitjana.

 La importància de l'Església a l'edat mitjana.

UNITAT D1. LA CULTURA I L'ART DEL ROMÀNIC

 El caràcter religiós de l'art romànic.

 Les característiques bàsiques de l'art romànic.

 L'arquitectura romànica.

 La pintura i l'escultura romàniques.

UNITAT 4. L'ORIGEN DELS PRIMERS REGNES PENINSULARS (SEGLES VIII-XIII)

  L'evolució de les fronteres entre el món cristià i el món musulmà a la Península ibèrica entre els segles VIII i XII.

  La creació i l'evolució del primer regne independent aparegut dins del domini islàmic: el regne d'Astúries.

 Els comtats i els regnes pirinencs.

 El regne de Lleó i el regne de Castella i Lleó.

 El Romànic a la Península ibèrica.
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UNITAT 5. LES CIUTATS DE L'EUROPA MEDIEVAL

  Les raons que van estimular el renaixement de la vida urbana.

  Els principals espais de la ciutat medieval.

  Les activitats econòmiques que es realitzaven a la ciutat medieval.

  Els grups socials que habitaven la ciutat medieval.

 Les causes de la crisi de la Baixa Edat Mitjana.

UNITAT D2. LA CULTURA I L'ART DEL GÒTIC

 L'origen i la contextualització històrica del Gòtic.

 Les característiques bàsiques de l'art gòtic.

 L'arquitectura gòtica.

 La pintura i l'escultura en l'art gòtic.

UNITAT 6. EL REGNE DE VALÈNCIA INTEGRAT A LA CORONA D’ARAGÓ

 La rellevància de la batalla de les Navas de Tolosa.

 Conquestes i repoblacions en el territori valencià.

 Formació i institucions de la Corona de Castella i la Corona d’Aragó.

 El Gòtic a la Península ibèrica i al regne de València.

UNITAT 7. EL NAIXEMENT DEL MÓN MODERN

 Datació de l'edat moderna al segle XV.

 Aspectes bàsics de l'Humanisme i el Renaixement.

 Origen de la Reforma protestant i les seves característiques bàsiques.

 El Renaixement a la Península ibèrica i al regne de València.

UNITAT 8. L'ÈPOCA DELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS

 Origen i institucions de la monarquia dels Reis Catòlics.

 Principals activitats econòmiques a la Corona de Castilla i a la Corona d’Aragó.

 El projecte de Cristòfol Colom i l'arribada a Amèrica.

 Aspectes bàsics de les societats precolombines.

UNITAT 9. L'IMPERI DELS ÀUSTRIES

 L'arribada al tron de Carles I i les possessions del seu imperi.

 Els conflictes interiors i exteriors en temps de Carles I i Felip II.

 L'exploració i la conquesta d’Amèrica.
 Enumeració de les principals causes del declivi de l'imperi hispànic.

 El regne de València sota la monarquia dels Àustries.

UNITAT 10. L'EUROPA DEL SEGLE XVII

 El concepte de crisi i la crisi d'Europa al segle XVII.

 Institucions i aspectes bàsics de la monarquia absoluta.

 Conflictes a l'Europa del segle XVII.

 La ciència moderna i el mètode científic.

 L'art del Barroc: característiques i obres representatives.
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UNITAT 11. ELS HABITANTS DEL PLANETA

 La distribució de la població al planeta.

 Les piràmides de població.

 Principals característiques dels diferents models o règims demogràfics.

 La distribució i les característiques de la població a Europa.

UNITAT 12. LA POBLACIÓ D'ESPANYA I DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 Distribució i estructura de la població espanyola.

 El poblament rural i el poblament urbà a Espanya.

 La piràmide d'edat en la demografia espanyola.

 L'evolució i les tendències demogràfiques de la població espanyola.

UNITAT 13. LES SOCIETATS HUMANES I ELS FENÒMENS MIGRATORIS

 Característiques dels principals models d’organització de les societats.

 La diversitat cultural i social en les societats europea i espanyola.

 Les migracions en el món actual.

 Emigració i immigració en l'Espanya actual.

UNITAT 14. LES CIUTATS I ELS PROCESSOS D'URBANITZACIÓ

 El concepte de ciutat.

  La morfologia urbana.

 La jerarquia mundial de ciutats.

 L'espai urbà espanyol i els problemes de les grans ciutats.
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4. COMPETÈNCIES
4.1 LES COMPETÈNCIES CLAU EN EL CURRÍCULUM

L'adquisició de competències és un llarg procés que abasta tota la vida de les persones. S'inicia en l'etapa acadèmica i
prossegueix en la vida adulta. Però els anys de formació escolar són fonamentals per al posterior desenvolupament personal,
social i professional.

Precisament per afavorir al màxim aquest desenvolupament, s'han identificat un grup de set competències, que, pel seu rol
vertebrador, s'han denominat com a Competències Clau:

– Competència lingüística

– Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

– Competència digital

– Aprendre a aprendre

– Competències socials i cíviques

– Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

– Consciència i expressions culturals

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

La  competència  en  comunicació  lingüística  és  el  resultat  de  l'acció  comunicativa  en  un  context  social  i  cultural
determinat.

És una competència complexa que inclou tant aspectes pròpiament lingüístics com socials, culturals i pràctics.

El seu desenvolupament s'articula al voltant de cinc components relacionats amb els seus àmbits d'aplicació o dimensions:

– El  component  lingüístic se  centra,  principalment,  en  les  dimensions lèxica,  gramatical,  semàntica,  fonològica,
ortogràfica i ortològica.

– El component pragmaticodiscursiu contempla les dimensions relacionades amb l'aplicació del llenguatge i els discursos
en contextos comunicatius concrets.

– El component sociocultural inclou les dimensions centrades en el coneixement del món i la dimensió intercultural.

– El component estratègic se centra en el desenvolupaments de destreses i estratègies comunicatives per a la lectura,
l'escriptura, la parla, l'escolta i la conversa.

– El  component  personal potencia  l'actitud,  la  motivació  i  els  trets  de  la  personalitat  a  través  de  la  interacció
comunicativa.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

a) La competència matemàtica

La  competència  matemàtica  implica  la  capacitat  d'aplicar  el  raonament  matemàtic  i  les  seves  eines  per  descriure,
interpretar i predir diferents fenòmens en el seu context. Aquesta competència requereix coneixements sobre:

– Els nombres, les mesures i les estructures.

– Les operacions i les representacions matemàtiques.

– La comprensió dels termes i conceptes matemàtics.

La competència matemàtica comporta, al seu torn, el desenvolupament d'una sèrie de destreses que se centren en:

– L'aplicació  de  les  eines  i  coneixements  matemàtics  en  diferents  contextos  personals,  socials,  professionals  o
científics.

– La realització de judicis fonamentats i de cadenes argumentals en la realització de càlculs.

– L'anàlisi de gràfics i representacions matemàtiques i la manipulació d'expressions algebraiques.

Aquests coneixements i destreses s'articulen en quatre àrees interrelacionades entre si i relatives als nombres, l'àlgebra, la
geometria i l'estadística:

– La quantitat se centra en la quantificació dels atributs dels objectes, les relacions, les situacions i les entitats del
món.
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– L'espai  i  la  forma  inclouen  fenòmens  del  nostre  entorn  visual  i  físic  com  propietats,  posicions  d'objectes  o
descodificació d'informació visual.

– El canvi i les relacions se centren en els objectes i les circumstàncies en què aquests s'interrelacionen.

– La incertesa i les dades són un element central de l'anàlisi matemàtic present en diferents moments del procés de
resolució de problemes.

b) Les competències bàsiques en ciència i tecnologia

Les competències bàsiques en ciència i tecnologia proporcionen un acostament al món físic que afavoreix:

– La interacció responsable amb el medi natural a través d'accions tendents a la conservació del medi natural.

– El desenvolupament del pensament científic amb l'aplicació dels mètodes propis de la racionalitat científica i les
destreses tecnològiques.

Els àmbits que han d’abordar-se per a l'adquisició de les competències en ciència i tecnologia són:

– Sistemes físics que estan associats al comportament de les substàncies en l'àmbit fisicoquímic.

– Sistemes biològics propis dels éssers vius dotats d'una complexitat orgànica que cal conèixer per preservar-los i
evitar el seu deteriorament.

– Sistemes de la Terra i de l'espai des de la perspectiva geològica i cosmogònica, centrada en l'origen de l'univers i de
la Terra.

– Sistemes tecnològics derivats,  bàsicament,  de l'aplicació dels sabers científics als usos quotidians d'instruments,
màquines i eines.

COMPETÈNCIA DIGITAL

La competència digital implica l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per afavorir
el seu ús a l'entorn laboral, potenciar l'aprenentatge, gestionar el temps lliure i contribuir a la participació en la societat.

Per assolir aquests fins, el desenvolupament de la competència s'articula al voltant dels següents àmbits:

– La informació, particularment la gestió de la informació, el coneixement dels suports a través dels quals es difon i
l'ús de motors de recerca.

– La  comunicació,  mitjançant  el  coneixement  dels  mitjans  de  comunicació  digital  i  la  utilització  de  paquets  de
software de comunicació 

– La creació de contingut, centrat en l'ús de diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges) i programes o aplicacions
per crear continguts.

– La seguretat, que implica conèixer els riscos associats a l'ús de les tecnologies o de recursos online i les estratègies
o actituds adequades per evitar-los.

– La resolució de problemes, centrada en l'ús de dispositius digitals per resoldre problemes i la identificació de fonts per
buscar ajuda teòrica o pràctica.

APRENDRE A APRENDRE

La competència aprendre a aprendre es caracteritza per l'habilitat per iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge.

És una competència fonamental per facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida i s'articula al voltant de:

– La capacitat per motivar-se per aprendre, que depèn de la curiositat i la consciència de la necessitat d'aprendre de
l'alumnat.

– L'organització i gestió de l'aprenentatge, que requereix conèixer i controlar els propis processos d'aprenentatge en la
realització de les tasques d'aprenentatge.

Al seu torn, l'organització i gestió de l'aprenentatge es desenvolupa a través de dos aspectes clau de la competència per
aprendre a aprendre:

– La  comprensió  de  processos  mentals  implicats  en  l'aprenentatge:  què  se  sap  o  desconeix  i  el  coneixement  de
disciplines i estratègies per dur a terme una tasca.

– L'adquisició de destreses d'autoregulació i control fonamentats en el desenvolupament d'estratègies de planificació,
revisió i avaluació.

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

a) La competència social
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La competència social es relaciona amb el benestar personal i col·lectiu en relació amb la salut, tant física com mental, i a
l'estil de vida saludable que l'afavoreix.

Aquesta competència està estretament lligada als entorns socials immediats de l'alumnat i s'articula a través de:

– Els  coneixements  que  permeten  comprendre  i  analitzar  de  manera  crítica  els  codis  de  conducta  i  els  usos  de
diferents societats i entorns.

– La comprensió de conceptes bàsics relatius a l'individu, al grup, a l'organització del treball, a la igualtat i a la no-
discriminació.

– El reconeixement de les dimensions intercultural i socioeconòmica de les societats europees.

b) La competència cívica

La competència cívica es basa en el coneixement dels conceptes de democràcia, justícia, igualtat, ciutadania i drets civils.
Aquest coneixement comporta, al seu torn:

– La comprensió de com es formulen aquests conceptes en la Constitució, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea i altres declaracions internacionals.

– L'aplicació d'aquests conceptes en diverses institucions a escala local, regional, nacional, europea i internacional.

– La identificació dels esdeveniments contemporanis més destacats i la comprensió de processos socials i culturals de
la societat actual.

La competència cívica comporta, també, el desenvolupament d'una sèrie de destreses que se centren en:

– L'habilitat  per  interactuar  eficaçment  en  l'àmbit  públic  i  per  manifestar  solidaritat  i  interès  per  resoldre  els
problemes que afectin a la comunitat.

– La reflexió crítica i creativa i la participació constructiva en les activitats de la comunitat o de l'àmbit mediat i
immediat.

– La presa de decisions en els contextos local, nacional o europeu i, en particular, mitjançant l'exercici del vot i de
l'activitat social i cívica.

SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

La competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor implica la capacitat de transformar les idees en actes, per a la qual
cosa es requereix:

– Adquirir consciència de la situació a intervenir o resoldre.

– Planificar i gestionar els coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb criteri propi, amb la finalitat
d'assolir l'objectiu previst.

Aquests fins s'assoleixen en la competència sentit d'iniciativa i esperit emprenedor a través dels següents àmbits:

– La  capacitat  creadora  i  d'innovació  centrada  en  el  desenvolupament  de  la  creativitat,  l'autoconeixement,
l'autonomia, l'esforç i la iniciativa.

– La  capacitat  proactiva  per  gestionar  projectes  que  implica  destreses  com  la  planificació,  la  gestió  i  presa  de
decisions o la resolució de problemes.

– La capacitat per gestionar el risc i la incertesa en diferents contextos i situacions.

– Les qualitats de lideratge i de treball, tant a nivell individual com formant part d’un equip o liderant-lo.

– El  sentit  crític  i  de  la  responsabilitat,  especialment  en  tot  allò  que  fa  referència  a  l'assumpció  de  les  pròpies
responsabilitats.

CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS

La competència en consciència i expressions culturals s'articula al voltant dels aspectes següents:

– Conèixer les manifestacions culturals i artístiques i valorar-les com una font d'enriquiment personal i com a part del
patrimoni dels pobles.

– Desenvolupar  la  pròpia  capacitat  estètica  i  creadora  vinculada  al  domini  de  les  capacitats  relacionades  amb
diferents codis artístics i culturals.

Aquests aspectes de la competència en consciència i expressions culturals es desenvolupa, al seu torn, a través de:

– El coneixement de gèneres, estils, tècniques i llenguatges artístics.

– El desenvolupament de la capacitat i interès per expressar-se i comunicar idees.

– La potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació.

28



– L'interès per les obres artístiques i la participació en la vida cultural de la comunitat.

– La capacitat d'esforç i la disciplina necessàries per a la producció artística.
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4. COMPETÈNCIES
4.2 INDICADORS I DESCRIPTORS DE LES COMPETÈNCIES CLAU

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Expressar i comprendre textos orals. Captar el sentit de les expressions orals: ordres, explicacions, indicacions, relats…

Expressar oralment de manera ordenada i clara qualsevol mena d'informació.

Desenvolupar la dicció, l'expressivitat i la capacitat per representar textos literaris.

2. Llegir i comprendre textos. Gaudir amb la lectura.

Entendre textos en una lectura comprensiva.

Utilitzar estratègies per comprendre.

Desenvolupar l'afició per la lectura.

Adquirir hàbits de lectura de forma autònoma.

3. Redactar textos breus. Escriure textos a partir del coneixement de les tipologies textuals i l'aplicació de pautes.

Utilitzar estratègies per redactar correctament un text.

Emprar les tecnologies de la informació en la redacció i presentació de textos.

4. Identificar i aplicar els aspectes bàsics
de la llengua.

Conèixer els elements de la comunicació.

Assumir la importància del coneixement gramatical i la seva aplicació.

Familiaritzarse amb les estructures sintàctiques bàsiques de la llengua.

Assumir la importància de conèixer i usar correctament les normes ortogràfiques.

5. Desenvolupar   la   capacitat   i   l’interès
per expressarse en diverses llengües

Mantenir converses en altres llengües sobre temes quotidians en diferents contextos.

Valorar positivament  la realitat plurilingüe.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA
a) La competència matemàtica

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Conèixer   i   usar   elements   matemàtics
bàsics.

Aplicar les operacions a realitzar amb nombres sencers.

Establir relacions de proporcionalitat directa i inversa.

Conèixer   i   utilitzar   els   elements   matemàtics   bàsics:   operacions,   magnituds,   percentatges,
proporcions, formes geomètriques, criteris de mesura i codificació numèrica, etc.

Expressarse amb propietat emprant llenguatge matemàtic.

2. Desenvolupar   el   raonament   logico
matemàtic

Realitzar argumentacions en qualsevol context amb esquemes logicomatemàtics.

Seguir passos lògics i d'operativitat matemàtica en la resolució de problemes.

3. Utilitzar   conceptes   i   procediments
matemàtics   per     resoldre   problemes
quotidians   o   de   diferents   àrees   de
coneixement.

Utilitzar tècniques de registre i de representació gràfica i numèrica.

Emprar escales i sistemes de representació.

Aplicar estratègies de resolució de problemes en situacions de la vida quotidiana.

Organitzar la informació utilitzant procediments matemàtics.

Aplicar tècniques d’orientació en mapes i plans.

b) Les competències bàsiques en ciència i tecnologia
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INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Comprendre i explicar el món natural i
tecnològic

Reconèixer els aspectes bàsics dels ecosistemes i el medi natural. 

Desenvolupar la pròpia consciència mediambiental i pautes de consum sostenible.

Reconèixer la importància de la ciència en la nostra vida quotidiana.

2. Reconèixer els trets claus de la ciència
i la tecnologia

Familiaritzarse   amb   els   criteris   que   ha   de   complir   una   vaig   disciplina   per   ser   considerada
científica.

Assimilar els aspectes i elements bàsics d'una ciència i del coneixement científic.

3. Entendre   i   emprar   el   pensament,   la
metodologia   i   els   coneixements
científics.

Desenvolupar la capacitat per formular hipòtesis i teories de forma raonada.

Manejar els coneixements sobre el funcionament dels objectes i aparells per solucionar problemes i
comprendre el que passa al voltant nostre.

Aplicar mètodes científics rigorosos per millorar la comprensió  de la realitat circumdant en
diferents àrees de coneixement.

Manejar els coneixements sobre ciència i tecnologia per solucionar problemes, comprendre el
que passa al voltant nostre i respondre preguntes.

COMPETÈNCIA DIGITAL

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Interpretar la informació obtinguda per
diversos   mitjans   i   transformarla   en
coneixement

Interpretar i utilitzar correctament la informació obtinguda d'Internet. 

Realitzar petites investigacions o cerques d'informació.

2. Utilitzar   correctament   les   TIC   i   els
seus llenguatges

Emprar correctament diferents processadors de text.

Editar informació en fulls de càlcul per organitzar la informació.

Redactar i enviar correus electrònics.

Emprar presentacions digitals com a mitjà de suport en la transmissió de coneixements.

Aplicar criteris ètics en l'ús de les tecnologies.

3. Familiaritzarse de forma crítica amb
els mitjans de comunicació.

Utilitzar els diferents canals de comunicació audiovisual per transmetre informacions diverses.

Comprendre els missatges que vénen dels mitjans de comunicació.

Desenvolupar l'esperit crític davant els missatges publicitaris.

APRENDRE A APRENDRE

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Regular   les   pròpies   capacitats   acadè
miques i d'aprenentatge.

Organitzar els espais i els temps dedicats a l'estudi i al treball de forma autònoma. 

Desenvolupar estratègies que afavoreixin la comprensió rigorosa dels continguts.

Realitzar una autoavaluació dels processos d'aprenentatge i dels seus resultats.

2. Identificar   i   estimular   les   pròpies
capacitats intel∙lectuals i personals.

Aplicar estratègies per a la millora del pensament creatiu, crític, emocional, interdependent,

Identificar les inclinacions vocacionals i les pròpies motivacions.

Desenvolupar les diferents intel∙ligències múltiples.
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COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

a) La competència social

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Desenvolupar les habilitats bàsiques de
relació social.

Realitzar treballs i activitats de forma col∙laborativa i cooperativa. 

Dialogar en grup respectant les normes.

Desenvolupar actituds de respecte per les opinions i formes de ser alienes.

2. Assumir   capacitats   i   sentiments
d’empatia i solidaritat.

Adoptar una actitud flexible i dialogant en situacions problemàtiques.

Complir els acords adoptats.

Mostar disposició d'ajuda i solidaritat amb relació als problemes d'altres persones.

Analitzar les conseqüències de l'incompliment de les normes.

Desenvolupar actituds i estratègies de comunicació assertiva.

Reconèixer i potenciar les pròpies habilitats socials i d'empatia.

b) La competència cívica

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Conèixer i interpretar la realitat social
en   diferents   escales:   local,  nacional   i
internacional

Conèixer les activitats humanes i adquirir una idea de la realitat històrica a partir de diferents
fonts.

Identificar les implicacions que té viure en un estat social i democràtic de dret ratificat per una
constitució.

Valorar positivament la democràcia i conèixer el seu funcionament i institucions bàsiques.

2. Desenvolupar   l'exercici   actiu   de   la
ciutadania.

Aplicar drets i deures de la convivència ciutadana en el context de l'escola.

Assumir els valors i normes de convivència democràtics en diferents àmbits.

SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Desenvolupar   la   pròpia   autonomia
personal.

Prendre consciència de les pròpies capacitats i de les estratègies per potenciarles. 

Optimitzar recursos personals recolzantse en les fortaleses pròpies.

Dirimir la necessitat d'ajuda en funció de la dificultat de la tasca.

Assumir les responsabilitats encomanades i saber donarne compte.

2. Entendre   i   assumir   en  què   consisteix
l'emprenedoria

Optimitzar l'ús de recursos materials i personals per a la consecució d'objectius.

Mostrar iniciativa personal per iniciar o promoure accions noves.

Assumir riscos en el desenvolupament de les tasques o projectes.

3. Assumir   i   potenciar   la   pròpia
creativitat.

Adoptar una actitud de curiositat i de recerca de solucions imaginatives davant problemes diversos.

Realitzar investigacions i projectes de forma autònoma i creativa.
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CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS

INDICADORS DESCRIPTORS 

1. Conèixer   i   apreciar   diferents
manifestacions artístiques..

Conèixer i valorar els llenguatges artístics.

Descriure el contingut o la intencionalitat d'una obra artística.

Mostrar   respecte  pel  patrimoni  cultural  mundial  en  les  seves diferents  vessants   i  cap a   les
persones que han contribuït al seu desenvolupament.

Gaudir de les manifestacions artístiques.

2. Realitzar diferents expressions culturals
i artístiques

Emprar correctament diferents llenguatges artístics en l’elaboració de les pròpies produccions.

Apreciar  la bellesa de  les expressions artístiques  i  les manifestacions de creativitat  i gust per
estètica en l’àmbit quotidià.

Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètica.
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4. COMPETÈNCIES
4.3 CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES
CLAU PER A L'ETAPA I PER AL SEGON CURS DE L'ESO

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: LES COMPETÈNCIES CLAU EN L'ESO

L'aprenentatge de la Geografia i Història en l'etapa de l'ESO ha de contribuir a l'adquisició, per part dels alumnes i les
alumnes,  de les competències  clau,  tal  com es  recull  en el  Reial  Decret  1105/2014 del  Ministeri  d'Educació,  Cultura i
Esport, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

A continuació s'indiquen les competències, per ordre d’importància en Geografia i la Història:

1)  Competències  socials  i  cíviques.  La  Geografia  i  Història  ha  de  contribuir  especialment  a  l'adquisició  d'aquestes
competències, en la mesura que facilita la comprensió de la realitat social, actual i històrica, i dota els alumnes i les alumnes
de coneixements, capacitats i actituds per participar de forma activa en la societat, com a ciutadans de ple dret.

2) Consciència i expressions culturals. La contribució a l'adquisició d'aquesta competència és present especialment en la
Història, a través del seu vessant de conèixer i valorar les manifestacions artístiques i culturals en les diferents societats al
llarg  del  temps.  L'anàlisi  d'algunes  obres  rellevants  afavoreix  l'apreciació  de  les  obres  d'art,  desenvolupa  habilitats
perceptives i de sensibilització,  alhora que ajuda a valorar i respectar el patrimoni cultural, i a interessar-se per la seva
conservació.

3)  Competència  en  comunicació  lingüística.  La  Geografia  i  la  Història  han  de  contribuir  a  l'adquisició  d'aquesta
competència a través de la utilització del llenguatge verbal, exposant opinions o informació, debatent, etcètera, però també
és important desenvolupar el llenguatge no verbal, en especial el cartogràfic i la imatge, per a la comprensió de la realitat i
la interpretació de llenguatges icònics, simbòlics i de representació.

4) Competència digital. S’ha de potenciar la recerca, obtenció i tractament d'informació accessible a través de les actuals
tecnologies de la informació i la comunicació, i adoptar una actitud crítica davant la gran quantitat d'informació disponible,
per escatir la seva fiabilitat.

5) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. La Geografia i Història pot també contribuir a
l'adquisició  de  la  competència  matemàtica  mitjançant  la  utilització  d'operacions  senzilles,  magnituds,  percentatges  i
proporcions,  nocions d'estadística bàsica, escales numèriques i gràfiques,  per al coneixement dels aspectes quantitatius i
espacials  de  la  realitat,  tant  històrica  com  actual.  Així  mateix,  la  Geografia  en  particular  ajuda  a  l'adquisició  de
competències bàsiques en ciència i tecnologia, ja que es relaciona estretament, en alguns dels seus àmbits d'estudi, amb
altres disciplines científiques, com la Biologia, la Geologia o la Física, que aporten explicacions dels fenòmens geogràfics.

6) Aprendre a aprendre. El procés d'ensenyament de Geografia i Història ha de proporcionar als alumnes i a les alumnes la
motivació  i  els  instruments  necessaris  que  els  facilitin  l'aprenentatge  autònom  i  la  recerca  de  respostes  davant  nous
problemes o situacions que se'ls puguin plantejar en el present o en el futur.

7) Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor. La Geografia i la Història poden contribuir, finalment, a l'adquisició d'aquesta
competència  mitjançant  el  desenvolupament  d'activitats  i  investigacions  en  equip,  que  obliguin  els  seus  integrants  a
planificar les etapes d'execució, a prendre decisions i, fins i tot, a elaborar propostes de solució per a determinats problemes
del món actual.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA: LES COMPETÈNCIES CLAU EN EL SEGON CURS DE L'ESO

L'aprenentatge  de  la  Geografia  i  Història  en  el  segon curs  de  l'ESO se  centrarà  en  el  desenvolupament  dels  següents
objectius competencials per a cada una de les competències:

1.  Competències socials i cíviques
– Comprendre el concepte de temps històric. 
– Identificar la relació multicausal d'un fet històric i les seves conseqüències. 
– Conèixer les grans etapes i els principals esdeveniments de l'edat mitjana i l'edat moderna.
– Comprendre el funcionament de les societats, el seu passat històric, la seva evolució i transformacions.
– Desenvolupar l’empatia mitjançant la comprensió de les accions humanes del passat.
– Expressarse de forma assertiva i mostrar una actitud favorable al diàleg i al treball cooperatiu.

2. Consciència i expressions culturals
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– Comprendre la funció que les arts han tingut i tenen en la vida dels éssers humans.
– Reconèixer els diferents estils de l'art medieval i modern i els valors estètics que expressen.
– Analitzar obres d'art de manera tècnica i identificar el context històric que explica la seva aparició.
– Desenvolupar una actitud activa en relació amb la conservació i la protecció del patrimoni històric.

3. Comunicació lingüística
– Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per construir un discurs precís.
– Desenvolupar l’empatia i interessarse per conèixer i escoltar opinions diferents a la pròpia.
– Utilitzar diferents variants del discurs, en especial, la descripció i l’argumentació.
– Llegir i interpretar textos de tipologia diversa, llenguatges icònics, simbòlics i de representació.

4. Competència digital
– Relacionar i comparar la informació procedent de diverses fonts: escrites, gràfiques, audiovisuals, etc.
– Contrastar la informació obtinguda i desenvolupar un pensament crític i creatiu.
– Elaborar la informació transformant les dades recollides i traduintles a un altre format o llenguatge.
– Emprar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i el processament

de la informació.

5. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
– Elaborar i interpretar eixos cronològics.
– Analitzar i comprendre les dades quantitatius recollits en taules, gràfics i diagrames.
– Fer càlculs matemàtics de nombres enters i percentatges per arribar a conclusions quantitatives.
– Identificar i localitzar els àmbits geopolítics, econòmics i culturals en els quals s'emmarquen els esdeveniments de

l'edat mitjana i l'edat moderna.
– Conèixer els diferents usos de l'espai i dels recursos que han fet les societats al llarg dels períodes històrics estudiats.

6. Aprendre a aprendre
– Desenvolupar  una  visió   estratègica   dels  problemes,   anticipar  possibles   escenaris   i   conseqüències   futures   de   les

accions individuals i/o socials.
– Buscar explicacions multicausals per comprendre els fenòmens socials i avaluar les seves conseqüències.
– Utilitzar diferents estratègies per organitzar, memoritzar i recuperar la informació: esquemes, resums, etc.
– Participar en debats i contrastar les opinions personals amb les de la resta de companys.
– Desenvolupar el gust per l'aprenentatge continu i l’actualització permanent.

7. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor
– Assumir responsabilitats i prendre decisions en relació amb la planificació del procés de resolució de les activitats

proposades.
– Interpretar adequadament les particularitats de cada situació i de cada problema estudiat.
– Saber argumentar de forma lògica i coherent les explicacions dels conceptes i fenòmens estudiats.
– Autoregular   el   propi   aprenentatge:   prendre   consciència  del  que   se   sap   i   del   que   falta   per   aprendre,   i   realitzar

autoavaluacions del propi treball.
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4. COMPETÈNCIES
4.4 AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

Comp.
Clau

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

TE-
MES

ACTIVI-
TATS

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’aquesta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 007 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 01 P. 023 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior.

T. 02 P. 029 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 035 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 045 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 02 P. 046 
A. 07

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

T. 02 P. 046 
A. 07

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 059 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 066 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 03 P. 067 
A. 03
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Comp.
Clau

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

TE-
MES

ACTIVI-
TATS

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 03 P. 068 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 068 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats 
mitjançant textos corresponents a diversos gèneres; complir els requisits formals, l’adequació, la 
coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per transmetre de manera 
organitzada els seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori, i 
utilitzar la terminologia conceptual adequada.
Est. apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 03 
D1

P. 075 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 083 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 085 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 085 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 089 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats 
per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres; complir els requisits formals, l’adequació, la 
coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori, i 
utilitzar la terminologia conceptual adequada.
Est. apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 04 P. 091 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 091 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 04 P. 095 
A. 01
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Comp.
Clau

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

TE-
MES

ACTIVI-
TATS

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 099 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 105 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 05 P. 108 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics.

T. 05 P. 109 
A. 07

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats 
per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres; complir els requisits formals, l’adequació, la 
coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per transmetre de forma 
organitzada els seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori, i 
utilitzar la terminologia conceptual adequada.
Est. apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 05 P. 111 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 P. 112 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 115 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 117 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 118 
A. 
Aprén 
a...

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 06 P. 145 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 06 P. 153 
A. 03
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1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent
tipus de fonts històriques.

T. 07 P. 161 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 07 P. 161 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.2. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 163 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 07 P. 163 
A. 07

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 169 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 07 P. 171 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 07 P. 177 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 
A. 07

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 08 P. 193 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 195 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 09 P. 201 
A. 05
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1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 09 P. 205 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 09 P. 205 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 209 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 211 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 211 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 09 P. 213 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 09 P. 218 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 231 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 233 
A. 04

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 235 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 10 P. 240 
A. 00 
Aprén 
a...

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 11 P. 251 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 11 P. 251 
A. 05
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1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 261 
A. 06

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 265 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 277 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 12 P. 283 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 295 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 301 
A. 01

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 302 
A. 03

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 307 
A. 05

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 313 
A. 02

1. Com. 
lingüística

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda 
d’Internet i de mitjans de comunicació escrits.

T. 14 P. 317 
A. 02

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 046 
A. 04

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 153 
A. 04
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2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 171 
A. 04

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 08 P. 188 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 
A. 06

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 191 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 191 
A. 05

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 225 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 225 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 231 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 231 
A. 04

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 242 
A. 03

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant d’acord amb uns objectius previs 
a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es 
pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp), i aplicar 
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i organització de la informació.
Est. apr. 1.2.1. Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre 
millor l’època estudiada.

T. 10 P. 242 
A. 05

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica 
quina posició econòmica tenen.

T. 11 P. 251 
A. 06
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2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

T. 11 P. 266 
A. 04

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

T. 11 P. 266 
A. 04

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 278 
A. 02

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 283 
A. 01

2. Mat. i 
Ciènc. i 
Tecn.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 14 P. 307 
A. 01

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 01 P. 019 
A. 03

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 039 
A. 04

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 041 
A. 05

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat.

T. 04 P. 081 
A. 04

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume.

T. 04 P. 087 
A. 05

3. Comp. 
Digital 

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 04 P. 095 
A. 01

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 
D2

P. 125 
A. 04
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3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 06 P. 149 
A. 
FitxaArt

3. Comp. 
Digital 

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 06 P. 154 
A. 06

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 06 P. 154 
A. 06

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 173 
A. 04

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 185 
A. 08

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 196 
A. 05

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 196 
A. 06

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 09 P. 207 
A. 05

3. Comp. 
Digital 

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 09 P. 215 
A. 05

3. Comp. 
Digital 

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica 
quina posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 
A. 03

3. Comp. 
Digital 

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 11 P. 265 
A. 03

3. Comp. 
Digital 

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 284 
A. 04
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3. Comp. 
Digital 

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 299 
A. 06

3. Comp. 
Digital 

Bloc 1 Crit. aval. BL1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per buscar, seleccionar i emmagatzemar
diversos documents considerats com a fonts de forma contrastada en mitjans digitals; col·laborar i 
comunicar-se per a elaborar continguts i interpretar-los i compartir esta informació en entorns virtuals 
d’aprenentatge, i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.
Est. apr. 1.5.1 Investiga diferents estratègies de recerca comparant diferents tipus de mitjans i recopilant 
informació de manera fiable.

T. 13 P. 302 
A. 04

3. Comp. 
Digital 

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 302 
A. 04

3. Comp. 
Digital 

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 311 
A. 07

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 011 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 011 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 01 P. 015 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics.

T. 01 P. 022 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

T. 01 P. 023 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 01 P. 023 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 029 
A. 01
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 02 P. 031 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

T. 02 P. 033 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 02 P. 033 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

T. 02 P. 039 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 044 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 02 P. 044 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 03 P. 051 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 053 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 057 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 059 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 059 
A. 05
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 061 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 063 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 066 
A. 00  
Aprén 
a…

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 067 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 067 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 068 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 085 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 093 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 098 
A. 00 
Aprén 
a…

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 099 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 P. 105 
A. 03
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 05 P. 105 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 P. 106 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 P. 109 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 113 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 115 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 119 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

T. 05 P. 120 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 05 
D2

P. 125 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 06 P. 133 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 06 P. 133 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 06 P. 135 
A. 02
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 145 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 06 P. 152 
A. 00 
Aprén 
a…

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 06 P. 152 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 06 P. 153 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 06 P. 154 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 159 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant d’acord amb uns objectius previs 
a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es 
pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, sortides de camp), i aplicar 
estratègies, segons el seu nivell, de recerca, registre, selecció i organització de la informació.
Est. apr. 1.2.1. Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre 
millor l’època estudiada.

T. 07 P. 159 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.5. Distingeix diferents maneres de periodització històrica (Edat Moderna, Renaixement, 
Barroc, Absolutisme).

T. 07 P. 159 
A. 06
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 163 
A. 09

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 07 P. 163 
A. 09

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 165 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 07 P. 165 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent
tipus de fonts històriques.

T. 07 P. 167 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 169 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 169 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 173 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 177 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 07 P. 177 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 183 
A. 07
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 186 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 187 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 191 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 08 P. 194 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 08 P. 195 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 195 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 09 P. 201 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 205 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 09 P. 207 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 211 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 09 P. 211 
A. 01
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 213 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 09 P. 218 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 219 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 09 P. 219 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 225 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 227 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 10 P. 227 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 227 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 10 P. 227 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 10 P. 229 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 231 
A. 02

52



Comp.
Clau

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

TE-
MES

ACTIVI-
TATS

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 235 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 237 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets 
fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un context 
geogràfic.
Est. apr. 1.3.1 Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, 
esquemes, resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 241 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics.

T. 10 P. 241 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 260 
A. 03

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 260 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 264 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 273 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 273 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 277 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 12 P. 282 
A. 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica.

T. 13 P. 291 
A. 01
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4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 295 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 300 
A. 00 
Aprén 
a...

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica 
quina posició econòmica tenen.

T. 14 P. 311 
A. 02

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 311 
A. 06

4. Apr. a 
Apr.

loc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats.

T. 14 P. 319 
A. 05

4. Apr. a 
Apr.

loc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats.

T. 14 P. 321 
A. 01

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 322 
A. 04

4. Apr. a 
Apr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 322 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics.

T. 01 P. 007 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 009 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 01 P. 009 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 01 P. 011 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 013 
A. 03
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

T. 02 P. 029 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

T. 02 P. 031 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

T. 02 P. 033 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 035 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana.

T. 02 P. 037 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 037 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 039 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 051 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 053 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 03 P. 053 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 061 
A. 01
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 061 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 063 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 063 
A. 06

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 081 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 083 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 083 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 04 P. 091 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 093 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 093 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 108 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 109 
A. 06
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 113 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 115 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 117 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 05 P. 117 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 119 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 
D2

P. 125 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 06 P. 135 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 06 P. 135 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 136 
A. 01
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 136 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 137 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de 
l’organització social, política i econòmica dels regnes peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 145 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 
A. 04
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 06 P. 147 
A. 07

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 07 P. 159 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 171 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 171 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 183 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 183 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 183 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 185 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 187 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 08 P. 187 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos 
històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions 
historiogràfiques sobre estos processos.
Est. apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la 
seva conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 08 P. 193 
A. 01
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 203 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 203 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món.

T. 09 P. 207 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 209 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts.

T. 09 P. 213 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 09 P. 215 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 09 P. 215 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 217 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 217 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 10 P. 225 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII.

T. 10 P. 225 
A. 05
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 1 Crit. aval. BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant d’acord amb uns objectius previs 
a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es 
pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp), i aplicar 
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i organització de la informació.
Est. apr. 1.2.1. Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre 
millor l’època estudiada.

T. 10 P. 227 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 10 P. 227 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 10 P. 229 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 10 P. 229 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 11 P. 251 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 2 Crit. aval. BL2.1. Destacar aquells elements del medi natural que limiten l’assentament humà i 
argumentar estos límits a partir d’exemples que facen referència a espais de tots els continents per mitjà de 
l’ús de mapes i altres fonts geogràfiques.
Est. apr. 2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població en el planeta.

T. 11 P. 251 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 2 Crit. aval. BL2.1. Destacar aquells elements del medi natural que limiten l’assentament humà i 
argumentar estos límits a partir d’exemples que facen referència a espais de tots els continents per mitjà de 
l’ús de mapes i altres fonts geogràfiques.
Est. apr. 2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població en el planeta.

T. 11 P. 251 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica 
quina posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica 
quina posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 255 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 255 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 255 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 257 
A. 02
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 257 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 259 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 259 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 260 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 11 P. 261 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica.

T. 11 P. 263 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica.

T. 11 P. 263 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 263 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica.

T. 11 P. 263 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 263 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 263 
A. 06

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 
A. 02
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 273 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 275 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 275 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 275 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 275 
A. 08

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 277 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 278 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 279 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 279 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 279 
A. 06

63



Comp.
Clau

CRITERIS D'AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

TE-
MES

ACTIVI-
TATS

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 1 Crit. aval. BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i 
geogràfiques que cobntribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en 
estudis posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i relacionar estes competències amb les 
professions on s’usen.
Est. apr. 1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb l’àrea que 
manifestin la comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 
A. 07

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 279 
A. 07

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.4. Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la validesa de 
les polítiques demogràfiques desenvolupades per resoldre aquests problemes a partir de l’anàlisi dels seus 
efectes descrits en informes institucionals adaptats al nivell de l’alumnat.
Est. apr. 3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea que manifestin
la comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 
A. 07

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 279 
A. 09

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 1 Crit. aval. BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i 
geogràfiques que cobntribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en 
estudis posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i relacionar estes competències amb les 
professions on s’usen.
Est. apr. 1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb l’àrea que 
manifestin la comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 
A. 10

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes.

T. 12 P. 279 
A. 10

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.4. Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la validesa de 
les polítiques demogràfiques desenvolupades per resoldre estos problemes a partir de l’anàlisi dels seus 
efectes descrits en informes institucionals adaptats al nivell de l’alumnat.
Est. apr. 3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea que manifestin
la comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 
A. 10

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 12 P. 281 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 12 P. 281 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 12 P. 281 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 12 P. 281 
A. 06

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 13 P. 288 
A. 01 

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 13 P. 293 
A. 04
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus.

T. 13 P. 293 
A. 05

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 13 P. 293 
A. 08

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 297 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 297 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 297 
A. 08

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 299 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a
la Comunitat Valenciana, Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans 
per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.
Est. apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades.

T. 14 P. 307 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 309 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 309 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 311 
A. 03

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.3. Indica les conseqüències de la relació entre l’acció humana i els problemes mediambientals.

T. 14 P. 315 
A. 02

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.2. Realitza recerques en mitjans impresos i digitals referides a problemes mediambientals 
actuals i localitza pàgines i recursos web que hi estan directament relacionats.

T. 14 P. 315 
A. 04

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda 
d’Internet i de mitjans de comunicació escrits.

T. 14 P. 317 
A. 05
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5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 319 
A. 01

5. Soc. i 
cíviques

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats.

T. 14 P. 319 
A. 03

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 068 
A. 07

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 081 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume.

T. 04 P. 087 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 04 P. 095 
A. 03

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 097 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i 
geogràfiques que cobntribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en 
estudis posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i relacionar estes competències amb les 
professions on s’usen.
Est. apr. 1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta responsabilitats.

T. 05 P. 120 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos 
rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per resoldre conflictes i discrepàncies.
Est. apr. 1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra 
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

T. 05 P. 120 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 120 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.3. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent
tipus de fonts històriques.

T. 07 P. 160 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 165 
A. 06
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6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 07 P. 165 
A. 07

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 178 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 185 
A. 07

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 08 P. 191 
A. 06

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta
Anys.

T. 09 P. 203 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 209 
A. 06

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 10 P. 242 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 11 P. 265 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 12 P. 284 
A. 03

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 13 P. 291 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres 
dècades.

T. 13 P. 299 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i 
geogràfiques que cobntribuïxen al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en 
estudis posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i relacionar estes competències amb les 
professions on s’usen..
Est. apr. 1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta responsabilitats.

T. 13 P. 301 
A. 02
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6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 301 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 307 
A. 06

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa.

T. 14 P. 309 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat
en el procés d’urbanització mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància 
de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
Est. apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent.

T. 14 P. 311 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra 
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 319 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

loc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats.

T. 14 P. 319 
A. 04

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra 
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 319 
A. 05

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos 
rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent
les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per resoldre conflictes i discrepàncies.
Est. apr. 1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra 
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 321 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

loc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats.

T. 14 P. 321 
A. 02

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 
proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu 
desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.
Est. apr. 1.8.1. Desenvolupa la percepció de la repercussió dels coneixements adquirits i valora la capacitat
emprenedora com a eina de connexió entre els membres d’una societat. Projecta a nivell professional les 
competències adquirides.

T. 14 P. 321 
A. 03

6. Sent. 
d'Iniciat. i 
Esp. empr.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de 
l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes 
urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
Est. apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra 
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 322 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 009 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 01 P. 009 
A. 03
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat.

T. 01 P. 013 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat.

T. 01 P. 015 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 017 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seves 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’aquestes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 01 P. 017 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior.

T. 01 P. 021 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior.

T. 01 P. 021 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 01 P. 021 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 01 P. 024 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 01 P. 024 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 033 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 037 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 037 
A. 06
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 039 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 041 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 041 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 043 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions 
bàsiques de successió, durada i simultaneïtat.

T. 02 P. 043 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 043 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 045 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 02 P. 046 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus.

T. 02 P. 046 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 055 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 057 
A. 02
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 P. 065 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal.

T. 03 P. 065 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 P. 065 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 
D1

P. 073 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.2. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la 
península Ibèrica.

T. 03 
D1

P. 073 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 
D1

P. 073 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 03 
D1

P. 073 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 03 
D1

P. 075 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 03 
D1

P. 075 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 
D1

P. 075 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 03 
D1

P. 077 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 03 
D1

P. 077 
A. 02
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 03 
D1

P. 077 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i 
explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i 
gènere i els canvis en les representacions artístiques i els moviments culturals com ara l’humanisme i la 
revolució científica.
Est. apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors.

T. 03 
D1

P. 077 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant 
l’edat mitjana.

T. 04 P. 083 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 083 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume.

T. 04 P. 087 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 04 P. 097 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 04 P. 098 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 1 Crit. aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre 
les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell 
mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i proposar un pla ordenat i flexible 
d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
Est. apr. 1.1.1 Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la 
selecció i l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 04 P. 100 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 04 P. 100 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 P. 119 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 05 
D2

P. 126 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 
D2

P. 126 
A. 03
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 05 
D2

P. 128 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 05 
D2

P. 129 
A. 06

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 141 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 06 P. 149 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 06 P. 151 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 151 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic.

T. 06 P. 151 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 161 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 162 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 07 P. 162 
A. 02, 
03
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 07 P. 165 
A. 05

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent
tipus de fonts històriques.

T. 07 P. 167 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 167 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 167 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 07 P. 168 
A. 01, 
02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 168 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 172 
A. 
FitxaArt

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 173 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent
tipus de fonts històriques.

T. 07 P. 175 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 175 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 07 P. 176 
A. 00 
Aprén 
a...
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.

T. 07 P. 178 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 07 P. 178 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 08 P. 193 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com 
secundàries, per conèixer les característiques de les societats medievals i modernes i les seues 
contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
Est. apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals.

T. 08 P. 196 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica.

T. 09 P. 220 
A. 04

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 233 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 233 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 235 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 237 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels 
regnes cristians a l’època medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments 
artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.
Est. apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc.

T. 10 P. 238 
A. 
FitxaArt

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 239 
A. 01

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que 
via de difusió de la cultura medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia 
hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors
com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència i la 
identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
Est. apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context.

T. 10 P. 239 
A. 03
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7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 4 Crit. aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat 
mitjana i moderna en tant que ha suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com 
les diferències culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions religioses, 
colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del passat.
Est. apr. 4.6.3. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals 
europees.

T. 10 P. 241 
A. 02

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb 
l’estructura demogràfica en països amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir 
alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfics i 
mapes.
Est. apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea.

T. 13 P. 288 
A. 03

7. Consc. y 
expr. cult.

Bloc 3 Crit. aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter 
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i 
mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representin les direccions i la magnitud de la migració.
Est. apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment.

T. 13 P. 295 
A. 06
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5. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
5.1. METODOLOGIA GENERAL I ESPECÍFICA

En el marc de la seua Programació Didàctica, els centres han de precisar, en cada Curs, els objectius que
garanteixen  les  Competències  Clau,  segons  el  currículum,  assumir-los  com a  objectius  del  centre  i
determinar la participació de cadascuna de les àrees del currículum en la consecució de les competències. 

El caràcter multidisciplinari de moltes de les competències s’allunya de la concepció del currículum com
un  conjunt  de  compartiments  estancs  entre  les  diverses  àrees  i  matèries  i,  per  això,  requereix  una
coordinació d’actuacions docents en les quals el treball en equip ha de ser una constant. 

Així  doncs,  el  desenvolupament  de  la  Programació  Docent  de  Centre  requereix  tant  processos  de
formació i elaboració reflexiva i intel·lectual per part de l’equip docent, com diversos mètodes de treball
cooperatiu. Aquests mètodes han de ser respectuosos amb la diversitat dels docents, però han de generar
il·lusió  per  col·laborar  en  un  projecte  comú  en  el  qual  cadascú  aportarà  la  seua  millor  experiència
professional i aprendrà i compartirà coneixements amb altres companys. 

El currículum de cada Centre no es limitarà a les competències clau,  malgrat que les incloga. En el
currículum hi haurà competències clau fonamentals i altres que no ho seran tant, perquè cada alumne
puga desenvolupar al màxim les seues potencialitats a partir dels Estàndards d’aprenentatge propis de
cada àrea o matèria. No es pot oblidar que la funció de l’escola és garantir uns mínims per a tots i, alhora,
el màxim per a cada alumne. 

El  desenvolupament  de  competències  va  acompanyat  d’una  pràctica  pedagògica  exigent  tant  per  a
l’alumnat com per al professorat. Per a l’alumnat, perquè s’ha d’implicar en l’aprenentatge i ha d’adquirir
les habilitats que li permetran construir els seus propis esquemes explicatius per comprendre el món on
viu, construir la seua identitat personal, interactuar en situacions variades i continuar aprenent. 

Per al docent, perquè haurà de desplegar els recursos didàctics necessaris que li permetran desenvolupar
els continguts propis de l’àrea com a components de les Competències Clau, i poder assolir els objectius
del  currículum.  No  obstant  això,  malgrat  que  les  competències  tenen  un  caràcter  transversal  i
interdisciplinari respecte de les disciplines acadèmiques, això no ha d’impedir que des de cada àrea es
determinen aprenentatges específics que resulten rellevants en la consecució de competències concretes. 

El docent haurà de buscar situacions pròximes als alumnes perquè aquests puguen aplicar, en diferents
contextos, els continguts dels quatre sabers que conformen cadascuna de les competències (saber, saber
fer, saber ser i  saber estar).  Així mateix,  crearà contextos i  situacions que representen reptes per als
alumnes,  que  els  conviden  a  qüestionar-se  els  seus  sabers  actuals,  que  els  obliguen  a  ampliar  la
perspectiva i a contrastar les seues opinions amb les dels seus companys, a justificar i a interpretar amb
rigor, etc.

Per a treballar les competències bàsiques relacionades amb el domini emocional i les habilitats socials
tindran  un  especial  protagonisme les  activitats  de  planificació  i  d’execució  de  tasques  en  grup  que
afavorisquen el diàleg, l’escolta, la cooperació i la confrontació d’opinions.

La forma d’avaluar el nivell de competència assolit serà a través de l’aplicació dels coneixements i les
habilitats treballades. Ara bé, les competències suposen un domini complet de l’activitat en qüestió; no
són només  habilitats,  malgrat  que  aquestes  sempre  estiguen  presents.  Per  tant,  a  més  a  més  de  les
habilitats, també es tindran en compte les actituds i els elements cognitius. 
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En el marc de la seva programació didàctica, els centres han de precisar en cada curs els objectius que garanteix l’assoliment
de   les   competències   clau,   segons   el   currículum,   i   assumirlos   com  a   objectius   de   centre;   alhora,   han   de   determinar   la
participació de cada una de les àrees del currículum en la conservació i potenciació de les competències.
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5. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
5.2. RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS

Recursos Didàctics

Per a cada tema, els Recursos Didàctics disponibles són els següents:

1. Llibre de l’Alumne i de l’Alumna

El llibre de l’alumnat consta de 16 temes per al segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria en la matèria de Geografia i
Història.

2. Quaderns d’Activitats

Els Quaderns d’Activitats serveixen per a reforçar continguts bàsics del Llibre de l’Alumne i de l’Alumna. D’altra banda, en
combinació amb la resta de materials, són un instrument per atendre les necessitats individuals de l’alumnat, ja que permeten
practicar els coneixements que seqüencien els diferents temes.

3. Recursos Didàctics

Adreces d’internet. Cada tema disposa d’adreces d’internet que serveixen per a reforçar i complementar
els continguts, les habilitats i les competències treballades a cada tema.

Activitats d’Avaluació Inicial. Una pàgina d’activitats dissenyades per a avaluar els coneixements previs
de l’alumnat abans de començar l’estudi de cada tema.

Activitats de Reforç i d’Ampliació. Una pàgina d’activitats de reforç i una altra d’ampliació permeten
consolidar els coneixements dels continguts del tema i ampliar-ne alguns aspectes importants.

Activitats  d’Avaluació Final.  Deu preguntes  seguint  el  model  de les  avaluacions  de diagnòstic  per  a
l’Educació Secundària Obligatòria permeten avaluar el nivell d’assoliment dels alumnes per a cadascun
dels Estàndards d’Aprenentatge assolit pels alumnes.

Activitats  d'avaluacions  trimestrals  i  de  final  de  curs.  Aquestes  activitats  permetran  tant  realitzar
avaluacions de conjunt quan el docent ho consideri convenient com disposar de proves de recuperació per
a l'alumnat que no hagi superat l'avaluació continuada.

Recursos Organitzatius

L’organització   dels   recursos   materials   i   personals   és   un   element   bàsic   per   fer   possible   el   desenvolupament   del   procés
d’aprenentatgeensenyament. Algunes de les decisions més rellevants en l’ús dels recursos didàctics i organitzatius seran: 

 Establir els mecanismes de coordinació  de responsabilitats educatives (els instruments, els espais i els temps d’aquesta
coordinació). S’establiran les responsabilitats de la comissió de coordinació pedagògica, dels departaments didàctics i dels
equips docents en totes les mesures d’atenció a la diversitat.

 Definició dels principis generals sobre metodologia i didàctica per a l’atenció a la diversitat (tal com hem vist a la secció
anterior).

 Definició  dels criteris per assignar els espais i per distribuir els temps en l’organització  de les mesures d’atenció  a la
diversitat.

En   relació   amb   l’organització   dels   espais:   s’atendran   tant   els   processos   educatius   que   afavoreixen   la   individualització   de
l’aprenentatge com altres més socialitzadors.  En primer lloc,  en relació  amb els  espais  comuns (passadissos, patis,   lavabos,
biblioteca,  aules  d’usos  múltiples,   laboratoris...),   es  procurarà   que  siguen  accessibles  per  a   tots  els  alumnes  que presenten
deficiències  de qualsevol  mena.  En segon  lloc,   l’interior  de   l’aula  habitual  haurà  de  facilitar   la   realització  d’una diversitat
d’activitats. El mobiliari serà adaptat, lleuger i funcional..

En  relació   amb  la  distribució  del   temps,  pel  que  fa  a   l’horari  dels  alumnes:   tot   i   respectant   les  normes  imposades des de
l’administració  educativa,   l’atenció  a   la  diversitat  exigeix  una certa  flexibilitat  per  agrupar  hores de  classe  diferents  de   les
ordinàries.   D’aquesta   manera   es   facilita   la   realització   d’activitats   interdisciplinàries,   d’agrupaments   flexibles   de   reforç,
aprofundiments, etc. Pel que fa a l’horari dels professors, cal establir uns temps per a la coordinació entre professors d’àrees
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diferents i entre professors de cursos diferents. La coordinació del professorat és un dels factors clau en l’organització i l’eficàcia
de l’atenció a la diversitat. 

 Establir els criteris per a l’organització i la selecció dels materials curriculars i altres recursos didàctics necessaris per a
l’atenció a la diversitat. 

En relació amb l’organització dels materials curriculars per a l’alumnat (llibres, cartografies, material de laboratori, instruments
musicals, material per a educació física...), cal tindre en compte alguns criteris com: ús compartit per tots els alumnes, que no
siguen discriminatoris, que siguen segurs i adaptats a l’edat dels alumnes, que no siguen perjudicials per al medi ambient...

En   relació   amb   els   materials   curriculars   per   al   professorat:   han   de   ser   recursos   útils   i   pràctics   per   a   l’elaboració   i   el
desenvolupament del projecte curricular, i per a l’elaboració de les programacions d’aula. S’ha de tindre en compte que aquests
materials respecten la pluralitat d’opcions didàctiques que pot seguir el professorat...
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5. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
5.3 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

Podem   definir   les   activitats   complementàries   i   extraescolars   com   aquelles   que   contribueixen   de   manera   important   al
desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne i constitueixen un camp específic per a la iniciativa i la capacitat
d’organització del Centre. 

Les activitats complementàries i extraescolars han de considerarse com accions complementàries que tenen com a finalitat
primordial, propiciar el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne, en la finalitat del qual és imprescindible que
transcendeixen l’àmbit purament acadèmic estenent l’acció formativa dels alumnes fins al mitjà en què el Centre Educatiu
es trobe inserit i incidint en els seus aspectes econòmics, culturals, sociolaborals, etcètera, pel que no han d’enfocarse com
activitats imprescindibles per a la consecució dels objectius específics assignats a les determinades matèries, sinó com un
complement de l’acció instructiva i formativa d’aquestes.

Els objectius a aconseguir amb la realització d’activitats complementàries i extraescolars són:

 Afavorir el desenvolupament personal dels alumnes i el seu accés al patrimoni cultural, sense discriminació alguna per
raons de sexe, raça, capacitat o origen social. 

 Adaptarse a les peculiaritats i interessos individuals dels alumnes. 

 Respondre a les exigències d’una societat democràtica, complexa i tecnificada. 

 Compensar les desigualtats socials, culturals o per raó de sexe, sense incórrer en el favoritisme, però tenint en compte
les diverses capacitats dels alumnes. 

 Preparar la inserció a la vida activa, per al desenvolupament de les responsabilitats socials i professionals pròpies de
l’existència adulta.

Es consideren activitats extraescolars en els centres públics d’ensenyament, senyalant alguns aspectes que les caracteritzen: 

 Completen la formació mínima que han de rebre tots els ciutadans i ciutadanes. 

 Són activitats que no poden formar part de l’horari lectiu, és a dir, de l’horari que comprén la jornada escolar, inclosos
els períodes de descans que s’estableixen entre dos classes consecutives. 

 Tenen caràcter voluntari, per tant cap alumne pot ser obligat a assistir a aquestes activitats. 

 No   formen   part   del   procés   d’avaluació   individual   per   on   passa   l’alumnat   per   a   la   superació   dels   diferents
ensenyaments que integren els plans d’estudis, encara que el projecte ha de ser avaluat com a part del pla anual d’actuació
del centre educatiu. 

 No poden constituir motiu ni mitjà de discriminació alguna per cap membre de la comunitat educativa. 

 No poden tindre caràcter lucratiu. 

 Han d’incloure’s a la programació general anual, una vegada aprovades pel Consell Escolar del centre.

Les activitats extrascolars propostes per a ser incloure en la PGA de l’IES Enric Valor durant el curs 2016/1017 són les que el
Departament ha inclòs en l’apartat, visites a l’entorn, i que es programaran en cada avaluació.
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6. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT
6. 1. CRITERIS D'AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent sobre les causes i conseqüències de 
fets i processos històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell mitjançant la formulació de problemes a partir de preguntes i hipòtesis, i
proposar un pla ordenat i flexible d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses, l’estimació del temps 
necessari i l’organització del treball individual i grupal.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 01 P. 024 A. 06

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 02 P. 046 A. 07

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 03 P. 068 A. 06

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 04 P. 095 A. 01

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 04 P. 100 A. 06

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 06 P. 154 A. 06

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 11 P. 265 A. 03

Est. Apr. 1.1.1. Realitza treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposen la recerca, la selecció i 
l’organització d’informació de caràcter geogràfic, social i històric.

T. 12 P. 283 A. 02

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant d’acord amb uns objectius previs a partir de la comprensió de 
textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les quals es pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, 
museus, sortides de camp), i aplicar estratègies, segons el seu nivell, de recerca, registre, selecció i organització de la informació.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.2.1 Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre millor 
l’època estudiada.

T. 07 P. 159 A. 06

Est. Apr. 1.2.1 Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre millor 
l’època estudiada.

T. 10 P. 227 A. 02

Est. Apr. 1.2.1 Analitza i comenta diferents textos i usa fonts informatives que permeten comprendre millor 
l’època estudiada.

T. 10 P. 242 A. 05

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en forma de gràfiques, línies de 
temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, 
simultaneïtat i duració i en un context geogràfic.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 163 A. 09

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 165 A. 04

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 169 A. 04

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 07 P. 177 A. 01

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 08 P. 195 A. 01

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 205 A. 05

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 211 A. 01

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 09 P. 219 A. 02

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 225 A. 01

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 227 A. 01

Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 227 A. 05
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Bloc 1 Crit. Aval. BL1.3. Interpretar dades, evidències i informacions per mitjà de la seua representació en forma de gràfiques, línies de 
temps, diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions, i situar els fets fonamentals en una perspectiva temporal quant a successió, 
simultaneïtat i duració i en un context geogràfic.
Est. Apr. 1.3.1. Analitza informacions relacionades amb l’àrea i treballa amb imatges, taules, gràfics, esquemes, 
resums i les tecnologies de la informació i la comunicació.

T. 10 P. 241 A. 01

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats mitjançant textos corresponents
a diversos gèneres; complir els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per
transmetre de manera organitzada els seus coneixements; interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori, i utilitzar la 
terminologia conceptual adequada.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 03 
D1

P. 075 A. 04

Est. Apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 04 P. 091 A. 04

Est. Apr. 1.4.1. Utilitza amb rigor i precisió el vocabulari adquirit per elaborar escrits amb la terminologia 
adequada als temes tractats.

T. 05 P. 111 A. 04

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per buscar, seleccionar i emmagatzemar diversos documents 
considerats com a fonts de forma contrastada en mitjans digitals; col·laborar i comunicar-se per a elaborar continguts i interpretar-los i 
compartir esta informació en entorns virtuals d’aprenentatge, i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.5.1. Investiga diferents estratègies de recerca comparant diferents tipus de mitjans i recopilant 
informació de manera fiable.

T. 13 P. 302 A. 04

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i les destreses històriques i geogràfiques que cobntribuïxen 
al desenrotllament de les competències que es demanden per continuar en estudis posteriors, tant de caràcter acadèmic com professional, i 
relacionar estes competències amb les professions on s’usen.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb l’àrea que manifestin la 
comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 A. 07

Est. Apr. 1.6.1. Exposa oralment, de forma clara i ordenada, continguts relacionats amb l’àrea que manifestin la 
comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 A. 10

Est. Apr. 1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta responsabilitats. T. 05 P. 120 A. 05
Est. Apr. 1.6.2. Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta responsabilitats. T. 13 P. 301 A. 02

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat, donar suport a companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari 
per resoldre conflictes i discrepàncies.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per 
a la resolució pacífica de conflictes.

T. 05 P. 120 A. 05

Est. Apr. 1.7.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per 
a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 321 A. 02

Bloc 1 Crit. Aval. BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient 
de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions 
alternatives.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 1.8.1. Desenvolupa la percepció de la repercussió dels coneixements adquirits i valora la capacitat 
emprenedora com a eina de connexió entre els membres d’una societat. Projecta a nivell professional les 
competències adquirides.

T. 14 P. 321 A. 03

Bloc 2 Crit. Aval. BL2.1. Destacar aquells elements del medi natural que limiten l’assentament humà i argumentar estos límits a partir 
d’exemples que facen referència a espais de tots els continents per mitjà de l’ús de mapes i altres fonts geogràfiques.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població en el planeta. T. 11 P. 251 A. 02
Est. Apr. 2.1.1. Exposa els factors que determinen la distribució desigual de la població en el planeta. T. 11 P. 251 A. 04

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a la Comunitat Valenciana, 
Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges 
obtingudes per satèl·lit.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS
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Bloc 3 Crit. Aval. BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions urbanes a la Comunitat Valenciana, 
Espanya, Europa i al món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans per mitjà de la interpretació de mapes temàtics i d’imatges 
obtingudes per satèl·lit.
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 11 P. 251 A. 01
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 11 P. 251 A. 03
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 11 P. 251 A. 05
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 11 P. 261 A. 05
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 14 P. 307 A. 01
Est. Apr. 3.1.1. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblades. T. 14 P. 307 A. 02
Est. Apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen.

T. 11 P. 251 A. 06

Est. Apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 A. 01

Est. Apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 A. 02

Est. Apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen.

T. 11 P. 252 A. 03

Est. Apr. 3.1.2. Situa al mapa del món les vint ciutats més poblades, diu a quin país pertanyen i explica quina 
posició econòmica tenen.

T. 14 P. 311 A. 02

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 A. 01

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 A. 02

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 A. 03

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 270 A. 04

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 275 A. 01

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 275 A. 02

Est. Apr. 3.1.3. Distingeix en un mapa polític la distribució territorial d’Espanya: comunitats autònomes, 
capitals, províncies i illes.

T. 12 P. 279 A. 05

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb l’estructura demogràfica en països 
amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de 
l’anàlisi de diferents gràfics i mapes.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 255 A. 01
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 255 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 255 A. 03
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 257 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 257 A. 04
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 259 A. 01
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 259 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 260 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 260 A. 03
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 260 A. 04
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 261 A. 06
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 263 A. 03
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 263 A. 05
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 263 A. 06
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 264 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 265 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 11 P. 265 A. 03
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 275 A. 04
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 275 A. 08
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 277 A. 01
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 277 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 278 A. 02
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 283 A. 01
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 284 A. 03
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Bloc 3 Crit. Aval. BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la població amb l’estructura demogràfica en països 
amb diferent nivell de desenrotllament humà i econòmic, i deduir alguns problemes actuals que es deriven d’esta interrelació per mitjà de 
l’anàlisi de diferents gràfics i mapes.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 12 P. 284 A. 04
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 13 P. 288 A. 01 
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 13 P. 288 A. 03
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 13 P. 293 A. 04
Est. Apr. 3.2.1. Explica les característiques de la població europea. T. 13 P. 293 A. 08
Est. Apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica. T. 11 P. 263 A. 01
Est. Apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica. T. 11 P. 263 A. 02
Est. Apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica. T. 11 P. 263 A. 04
Est. Apr. 3.2.2. Compara entre països la població europea segons la seva distribució, evolució i dinàmica. T. 13 P. 291 A. 01
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 273 A. 01
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 273 A. 02
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 273 A. 05
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 277 A. 04
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 278 A. 01
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 279 A. 04
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 279 A. 06
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 279 A. 07
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 279 A. 09
Est. Apr. 3.2.3. Explica la piràmide de població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. T. 12 P. 279 A. 10
Est. Apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus. T. 11 P. 266 A. 04
Est. Apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus. T. 11 P. 266 A. 04
Est. Apr. 3.2.4. Diferencia els diversos sectors econòmics europeus. T. 13 P. 293 A. 05

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter demogràfic, econòmic i polític a partir 
de l’estudi d’exemples apareguts als mitjans de comunicació, i mostrar la interconnexió entre regions que generen estos desplaçaments per 
mitjà de mapes de flux on es representin les direccions i la magnitud de la migració.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 295 A. 01
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 295 A. 02
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 295 A. 06
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 301 A. 01
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 301 A. 02
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 302 A. 03
Est. Apr. 3.3.1. Explica l’impacte de les onades migratòries als països d’origen i als d’acolliment. T. 13 P. 302 A. 04
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 297 A. 01
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 297 A. 02
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 297 A. 08
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 299 A. 01
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 299 A. 04
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 299 A. 06
Est. Apr. 3.3.2. Analitza en diferents suports els moviments migratoris d’Espanya de les últimes tres dècades. T. 13 P. 300 A. 00 

Aprén a...

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.4. Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la validesa de les polítiques demogràfiques 
desenvolupades per resoldre aquests problemes a partir de l’anàlisi dels seus efectes descrits en informes institucionals adaptats al nivell de 
l’alumnat.

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea que manifestin la 
comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 A. 07

Est. Apr. 3.4.1. Exposa oralment de forma clara i ordenada continguts relacionats amb l’àrea que manifestin la 
comprensió de textos orals i/o escrits.

T. 12 P. 279 A. 10

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.5. Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa funcionalitat en el procés d’urbanització 
mitjançant l’observació directa i l’anàlisi d’imatges, i justificar la importància de la ciutat en l’organització de territoris concrets.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 13 P. 291 A. 05
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Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 311 A. 03
Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 311 A. 04
Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 311 A. 06
Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 311 A. 07
Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 313 A. 02
Est. Apr. 3.5.1. Distingeix els diversos tipus de ciutats que existeixen al nostre continent. T. 14 P. 319 A. 01
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 12 P. 281 A. 01
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 12 P. 281 A. 03
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 12 P. 281 A. 05
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 12 P. 281 A. 06
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 12 P. 282 A. 

Aprén a...
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 307 A. 05
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 307 A. 06
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 309 A. 02
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 309 A. 03
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 309 A. 04
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 322 A. 04
Est. Apr. 3.5.2. Resumeix elements que diferenciïn zones urbanes i zones rurals a Europa. T. 14 P. 322 A. 05
Est. Apr. 3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda 
d’Internet i de mitjans de comunicació escrits.

T. 14 P. 317 A. 02

Est. Apr. 3.5.3. Interpreta textos que expliquin les característiques de les ciutats d’Espanya amb l’ajuda 
d’Internet i de mitjans de comunicació escrits.

T. 14 P. 317 A. 05

Bloc 3 Crit. Aval. BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a partir de l’anàlisi de les transformacions 
(paisatgístiques, funcionals, socials i territorials) i detectar els problemes urbans consegüents i les polítiques urbanístiques relacionades 
amb l’expansió urbana.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per 
a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 319 A. 04

Est. Apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per 
a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 319 A. 05

Est. Apr. 3.6.1. Utilitza estratègies per dur a terme treballs de forma individual i en equip, i mostra habilitats per 
a la resolució pacífica de conflictes.

T. 14 P. 322 A. 05

Est. Apr. 3.6.2. Realitza recerques en mitjans impresos i digitals referides a problemes mediambientals actuals i 
localitza pàgines i recursos web que hi estan directament relacionats.

T. 14 P. 315 A. 04

Est. Apr. 3.6.3. Indica les conseqüències de la relació entre l’acció humana i els problemes mediambientals. T. 14 P. 315 A. 02
Est. Apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. T. 14 P. 319 A. 03
Est. Apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. T. 14 P. 319 A. 04
Est. Apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. T. 14 P. 319 A. 05
Est. Apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. T. 14 P. 321 A. 01
Est. Apr. 3.6.4. Defineix “desenvolupament sostenible” i descriu conceptes clau que hi estan relacionats. T. 14 P. 321 A. 02

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com l’expansió dels regnes cristians a l’època 
medieval, la formació de la monarquia hispànica i la difusió de moviments artístics com el Romànic, el Gòtic, el Renaixement i el Barroc, i
assenyalar els canvis i les continuïtats rellevants que es donen en estos processos.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. T. 01 P. 023 A. 02
Est. Apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. T. 02 P. 033 A. 01
Est. Apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. T. 02 P. 039 A. 01
Est. Apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. T. 05 P. 120 A. 04
Est. Apr. 4.1.1. Realitza diversos tipus d’eixos cronològics. T. 10 P. 241 A. 01
Est. Apr. 4.1.2. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 03 
D1

P. 073 A. 02

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 081 A. 05

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 083 A. 01

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 083 A. 04

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 083 A. 06
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Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 085 A. 05

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 091 A. 04

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 093 A. 01

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 04 P. 093 A. 02

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 06 P. 133 A. 03

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 06 P. 135 A. 01

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 06 P. 135 A. 02

Est. Apr. 4.1.3. Descriu els processos de formació i expansió dels regnes cristians de la Península durant l’edat 
mitjana.

T. 06 P. 135 A. 03

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 03 
D1

P. 073 A. 05

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 03 
D1

P. 075 A. 01

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 03 
D1

P. 075 A. 04

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 03 
D1

P. 077 A. 01

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 03 
D1

P. 077 A. 02

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 04 P. 097 A. 02
Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 04 P. 098 A. 01
Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 05 

D2
P. 125 A. 05

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 05 
D2

P. 126 A. 01

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 05 
D2

P. 128 A. 01

Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 06 P. 149 A. 04
Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 06 P. 151 A. 01
Est. Apr. 4.1.4. Descriu característiques de l’art romànic, gòtic i islàmic. T. 06 P. 151 A. 03
Est. Apr. 4.1.5. Distingeix diferents maneres de periodització històrica (Edat Moderna, Renaixement, Barroc, 
Absolutisme).

T. 07 P. 159 A. 06

Est. Apr. 4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent tipus
de fonts històriques.

T. 07 P. 167 A. 06

Est. Apr. 4.1.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent tipus
de fonts històriques.

T. 07 P. 175 A. 01

Est. Apr. 4.1.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 169 A. 06
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 183 A. 02
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 183 A. 03
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 183 A. 04
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 183 A. 07
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 185 A. 01
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 187 A. 03
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 08 P. 187 A. 04
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 09 P. 201 A. 01
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 09 P. 201 A. 05
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 09 P. 207 A. 01
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 09 P. 207 A. 03
Est. Apr. 4.1.8. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món. T. 09 P. 218 A. 01
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 07 P. 165 A. 05
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 233 A. 01
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 233 A. 02
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 233 A. 04
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 237 A. 02
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 238 A. 

FitxaArt
Est. Apr. 4.1.9. Identifica obres significatives de l’art barroc. T. 10 P. 242 A. 03
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Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 07 P. 159 A. 03
Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 07 P. 161 A. 05
Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 09 P. 213 A. 02
Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 10 P. 227 A. 01
Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 10 P. 227 A. 05
Est. Apr. 4.1.10. Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris, parlamentaris i absoluts. T. 10 P. 240 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 01 P. 009 A. 04

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 01 P. 015 A. 01

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 02 P. 043 A. 03

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 02 P. 044 A. 01

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 04 P. 095 A. 01

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 04 P. 095 A. 03

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 05 P. 105 A. 04

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 06 P. 152 A. 01

Est. Apr. 4.1.11. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les nocions bàsiques 
de successió, durada i simultaneïtat.

T. 06 P. 154 A. 05

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a explicar processos històrics que es desenrotllen en 
l’edat mitjana i moderna, i contrastar diverses explicacions historiogràfiques sobre estos processos.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 03 P. 067 A. 03
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 115 A. 04
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 115 A. 05
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 117 A. 02
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 117 A. 03
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 117 A. 05
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 05 P. 118 A. 

Aprén a...
Est. Apr. 4.2.1. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 06 P. 147 A. 07
Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 A. 03

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 A. 06

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 189 A. 07

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 191 A. 01

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 191 A. 05

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 08 P. 196 A. 06

Est. Apr. 4.2.2. Explica les diferents causes que van conduir els europeus al descobriment d’Amèrica i la seva 
conquesta i colonització.

T. 09 P. 219 A. 02

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i institucions i explicar a partir d’aquesta 
comparació alguns conflictes socials a l’edat mitjana, les desigualtats de classe i gènere i els canvis en les representacions artístiques i els 
moviments culturals com l’humanisme i la revolució científica.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 007 A. 02

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 009 A. 01

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 009 A. 03
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Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 011 A. 02

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 011 A. 03

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 013 A. 03

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 01 P. 017 A. 02

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 03 P. 051 A. 01

Est. Apr. 4.3.1. Compara les formes de vida (en diversos aspectes) de l’imperi Romà amb les dels regnes 
germànics.

T. 03 P. 053 A. 05

Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 01 P. 011 A. 04
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 01 P. 019 A. 03
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 01 P. 023 A. 04
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 051 A. 03
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 053 A. 01
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 057 A. 01
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 059 A. 05
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 061 A. 05
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 063 A. 06
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 065 A. 05
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 066 A. 01
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 067 A. 04
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 P. 068 A. 06
Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 

D1
P. 073 A. 03

Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 03 
D1

P. 077 A. 06

Est. Apr. 4.3.2. Caracteritza la societat feudal i les relacions entre senyors i agricultors. T. 05 P. 108 A. 03
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 059 A. 04
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 061 A. 01
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 063 A. 01
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 065 A. 03
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 067 A. 02
Est. Apr. 4.3.3. Descriu l’estructura del feu i l’organització econòmica de la societat feudal. T. 03 P. 068 A. 05
Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 105 A. 06

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 108 A. 01

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 109 A. 06

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 A. 01

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 A. 02

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 111 A. 04

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 113 A. 02

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 113 A. 05

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 115 A. 01

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 119 A. 01

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 119 A. 03

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 P. 120 A. 05

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 
D2

P. 125 A. 01

Est. Apr. 4.3.4. Caracteritza la ciutat medieval analitzant-ne els aspectes socials i econòmics i l’auge de la 
burgesia durant la baixa edat mitjana.

T. 05 
D2

P. 125 A. 04

89



Est. Apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior. T. 01 P. 021 A. 02
Est. Apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior. T. 01 P. 021 A. 03
Est. Apr. 4.3.5. Comprèn els orígens de l’Islam i la seva importància posterior. T. 02 P. 029 A. 05
Est. Apr. 4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 171 A. 01
Est. Apr. 4.3.6. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 171 A. 03
Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 07 P. 163 A. 07

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 07 P. 163 A. 09

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 07 P. 165 A. 04

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 07 P. 165 A. 07

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 07 P. 177 A. 01

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 203 A. 03

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 203 A. 04

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 203 A. 05

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 217 A. 01

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 217 A. 02

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 10 P. 225 A. 02

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 10 P. 229 A. 01

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 10 P. 229 A. 03

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 10 P. 229 A. 04

Est. Apr. 4.3.7. Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com la dels Trenta 
Anys.

T. 09 P. 213 A. 04

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 09 P. 213 A. 06

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 09 P. 215 A. 01

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 09 P. 215 A. 03

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 09 P. 215 A. 05

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 225 A. 01

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 225 A. 05

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 225 A. 06

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 231 A. 01

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 231 A. 02

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 231 A. 04

Est. Apr. 4.3.8. Descriu els principals aspectes de l’economia i la societat europea del segle XVII. T. 10 P. 231 A. 05

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les 
característiques de les societats medievals i modernes i les seves contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits 
d’aquestes fonts en relació amb el caire derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 01 P. 009 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 01 P. 017 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 01 P. 021 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 01 P. 023 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 01 P. 024 A. 05
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 029 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 033 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 035 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 037 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 037 A. 06
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Bloc 4 Crit. Aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les 
característiques de les societats medievals i modernes i les seves contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits 
d’aquestes fonts en relació amb el caire derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 043 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 045 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 02 P. 046 A. 05
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 053 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 055 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 057 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 059 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 061 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 063 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 065 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 066 A. 00  

Aprén a…
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 P. 068 A. 07
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 

D1
P. 073 A. 01

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 
D1

P. 075 A. 04

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 03 
D1

P. 077 A. 04

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 083 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 083 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 085 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 097 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 098 A. 00 

Aprén a…
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 099 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 04 P. 100 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 P. 105 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 P. 106 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 P. 109 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 P. 112 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 P. 119 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 

D2
P. 126 A. 03

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 05 
D2

P. 129 A. 06

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 06 P. 145 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 06 P. 149 A. 

FitxaArt
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 06 P. 153 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 06 P. 153 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 06 P. 154 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 159 A. 05
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 161 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 162 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 165 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 168 A. 01, 

02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 173 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 07 P. 173 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 185 A. 07
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 185 A. 08
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 186 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 187 A. 06
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 191 A. 02
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 196 A. 04
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 08 P. 196 A. 05
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 09 P. 205 A. 02
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Bloc 4 Crit. Aval. BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant primàries com secundàries, per conèixer les 
característiques de les societats medievals i modernes i les seves contradiccions amb l’ajuda de pautes d’anàlisi i mostrar els límits 
d’aquestes fonts en relació amb el caire derivat del seu origen, autor o context a partir d’algun exemple concret.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 09 P. 205 A. 03
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 09 P. 207 A. 05
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 09 P. 211 A. 01
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 09 P. 218 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.4.1. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes materials o textuals. T. 10 P. 227 A. 02
Est. Apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat. T. 01 P. 013 A. 02
Est. Apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat. T. 01 P. 015 A. 03
Est. Apr. 4.4.2. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del que es pot escriure sobre el passat. T. 04 P. 081 A. 04
Est. Apr. 4.4.3. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent tipus
de fonts històriques.

T. 07 P. 160 A. 02

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el camí de Sant Jaume, en tant que via de difusió de la cultura 
medieval, la formació d’Al-Andalus, el procés de configuració de la monarquia hispànica i la influència de l’humanisme, i inferir la relació 
d’estos fets del passat amb fenòmens posteriors com el llegat cultural, el patrimoni històric, la influència d’un moviment cultural en l’art i 
la ciència i la identitat d’algunes comunitats i col·lectius.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. T. 02 P. 029 A. 03
Est. Apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. T. 02 P. 031 A. 05
Est. Apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. T. 02 P. 033 A. 05
Est. Apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. T. 02 P. 037 A. 01
Est. Apr. 4.5.1. Explica la importància d’Al-Andalus a l’edat mitjana. T. 02 P. 046 A. 07
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 035 A. 01
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 037 A. 02
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 039 A. 02
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 039 A. 03
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 039 A. 04
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 041 A. 01
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 041 A. 03
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 041 A. 05
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 043 A. 01
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 044 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 045 A. 03
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 046 A. 04
Est. Apr. 4.5.2. Descriu aspectes clau de l’economia, l’organització social, la cultura i l’art d’Al-Andalus. T. 02 P. 046 A. 06
Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 136 A. 01

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 136 A. 03

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 137 A. 04

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 A. 01

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 A. 03

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 139 A. 04

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 141 A. 02

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 A. 01

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 A. 03

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 143 A. 04

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 145 A. 01
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Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 145 A. 05

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 A. 01

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 A. 03

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 147 A. 04

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 151 A. 02

Est. Apr. 4.5.3. Caracteritza els principals aspectes de l’organització social, política i econòmica dels regnes 
peninsulars a l’edat mitjana.

T. 06 P. 153 A. 04

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 02 P. 031 A. 02

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 02 P. 033 A. 02

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 081 A. 01

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 085 A. 02

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 089 A. 03

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 091 A. 03

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 093 A. 04

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 04 P. 099 A. 02

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 06 P. 133 A. 02

Est. Apr. 4.5.4. Interpreta mapes que descriuen els processos de conquesta i repoblació cristianes a la península 
Ibèrica.

T. 06 P. 152 A. 00 
Aprén a…

Est. Apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume. T. 04 P. 087 A. 02
Est. Apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume. T. 04 P. 087 A. 04
Est. Apr. 4.5.5. Explica la importància del camí de Sant Jaume. T. 04 P. 087 A. 05
Est. Apr. 4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent tipus
de fonts històriques.

T. 07 P. 161 A. 03

Est. Apr. 4.5.6. Identifica trets del Renaixement i de l’Humanisme en la història europea a partir de diferent tipus
de fonts històriques.

T. 07 P. 167 A. 01

Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 167 A. 02
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 167 A. 03
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 168 A. 03
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 169 A. 04
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 171 A. 04
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 172 A. 

FitxaArt
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 173 A. 01
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 175 A. 04
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 178 A. 03
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 178 A. 05
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 08 P. 188 A. 01
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 08 P. 191 A. 06
Est. Apr. 4.5.7. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 08 P. 194 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 07 P. 162 A. 02, 

03
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 07 P. 171 A. 05
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 07 P. 176 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 07 P. 177 A. 02
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 07 P. 178 A. 04
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 08 P. 195 A. 01
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 08 P. 195 A. 03
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 235 A. 01
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Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 235 A. 03
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 235 A. 04
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 237 A. 03
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 239 A. 01
Est. Apr. 4.5.8. Analitza obres (o fragments) d’alguns autors d’aquesta època en el seu context. T. 10 P. 239 A. 03

Bloc 4 Crit. Aval. BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques històriques de l’edat mitjana i moderna en tant que ha 
suposat un enriquiment del nostre patrimoni cultural, i plantejar-se com les diferències culturals van donar lloc també a situacions de 
discriminació (persecucions religioses, colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de testimonis, imatges i representacions del 
passat.
ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE TEMES ACTIVITATS

Est. Apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics. T. 01 P. 007 A. 03
Est. Apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics. T. 01 P. 022 A. 00 

Aprén a...
Est. Apr. 4.6.1. Entén que diverses cultures convivien a la vegada en diferents enclavaments geogràfics. T. 05 P. 109 A. 07
Est. Apr. 4.6.2. Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època. T. 07 P. 163 A. 05
Est. Apr. 4.6.3. Comprèn l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees. T. 10 P. 241 A. 02
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 08 P. 193 A. 01
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 08 P. 193 A. 02
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 08 P. 193 A. 03
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 209 A. 02
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 209 A. 04
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 209 A. 06
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 211 A. 03
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 211 A. 04
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 09 P. 220 A. 04
Est. Apr. 4.6.4. Sospesa interpretacions conflictives sobre la conquesta i la colonització d’Amèrica. T. 10 P. 242 A. 05
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6. 6. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT
6. 2. 6. AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat de l'Educació Secundària Obligatòria serà contínua i
diferenciada  segons les  diferents  matèries  del  currículum .  Es  diferenciaran  dos  procediments  bàsics
d’avaluació.

 L'avaluació continuada.

 L'avaluació a través de proves escrites.

En  el  cas  de  l'avaluació  continuada,  els  procediments  i  instruments  d'avaluació  seran  l'observació  i
seguiment  sistemàtic  de  l'alumnat,  és  a  dir,  es  prendran  en  consideració  totes  les  activitats  que
desenvolupe, tant de caràcter individual com grupal: treballs escrits, exposicions orals i debats, activitats
de classe, investigacions, actitud davant l'aprenentatge, precisió en l’expressió, autoavaluació...

Pel que fa a l'avaluació a través de proves escrites, el projecte didàctic Vicens Vives incorpora un ampli
ventall de proves que faciliten l'avaluació de l'alumnat en diferents moments del curs:

 Les avaluacions inicials, en les quals valorarem els coneixements previs sobre cadascun dels aspectes a avaluar abans de
començar un tema o unitat didàctica, i es valorarà si són suficients, si s’han de millorar o si es desconeixen.

 Les avaluacions trimestrals, a realitzar al final de cada trimestre, i que facilitaran l'avaluació de grans blocs de continguts,
estàndards i competències.

 Les avaluacions finals, que permetran realitzar una avaluació final o habilitar una prova de recuperació per a l'alumnat que
no hagi superat prèviament el curs.

En tot cas, els procediments d'avaluació seran diversos, de forma que puguin adaptar-se a la flexibilitat
que exigeix la mateixa avaluació.

L'avaluació es realitzarà igualment a través dels criteris d'avaluació i dels Estàndards d'Aprenentatge que
el docent podrà avaluar a través de la rúbrica d'avaluació que aquest projecte educatiu facilita en l'apartat
6. 1. Criteris d'Avaluació i Estàndards d'Aprenentatge. Igualment, podrem portar a terme una avaluació
competencial a partir de la rúbrica proposada en l'apartat 4.4 Avaluació de les Competències Clau.

El  grau d'adquisició dels objectius a assolir  tant respecte  dels  Estàndards  d'Aprenentatge com de les
Competències Clau es valorarà, al seu torn, a partir de quatre nivells d'assoliments:

 ASSOLIMENT – NIVELL 1: Assoliment no formalitzat.

 ASSOLIMENT – NIVELL 2: Assoliment bàsic.

 ASSOLIMENT – NIVELL 3: Assoliment mitjà.

 ASSOLIMENT – NIVELL 4: Assoliment avançat.

Com a criteris generals o de referència de qualificació per establir les notes en cadascuna de les tres
avaluacions trimestrals i en l’avaluació final de curs i en l'extraordinària de juliol, es proposa que les
proves escrites ponderin un 30%, els treballs també un 30% i les activitats diàries de classe un 30% i un
10% l’actitud de l’alumne/a front l’aprenetatge. És a dir, es tindran sempre en compte les qualificacions
de les activitats realitzades per l'alumne al llarg de tot el curs escolar: l’avaluació continuada.
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7. RECUPERACIONS I PROVES EXTRAORDINÀRIES

RECUPERACIÓ D'AVALUACIONS PENDENTS

 La gran diversitat d'instruments d’avaluació permeten al docent realitzar una avaluació tema per tema i
emprar la prova d'avaluació trimestral com a sistema de recuperació d'avaluacions pendents. Es realitzarà,
per tant, una prova de recuperació per a cada avaluació suspesa:

 si  l'alumne  ha  suspès  la  primera  avaluació,  tindrà  l'oportunitat  de  realitzar  un  examen  de  recuperació  en  la  segona
avaluació.

 si l'alumne ha suspès la segona avaluació, tindrà l'oportunitat de realitzar un examen de recuperació en la tercera avaluació.

Els alumnes que no hagin aconseguit aprovar tindran oportunitat de recuperar l'assignatura en l'examen
final de juny o en la prova extraordinària de juliol.

RECUPERACIÓ PER ALS ALUMNES AMB MATÈRIES PENDENTS D'ALTRES CURSOS

Tal com estableix l'apartat 22.2 del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, aquells alumnes que,
excepcionalment, siguin promocionats de curs per l'equip docent amb matèries pendents, hauran de fer-ho
amb un pla personalitzat de recuperació de les esmentades matèries en les quals es tindrà present:

 els aspectes relacionats amb les expectatives de recuperació de les matèries pendents per part de l'alumnat.

 els criteris d'avaluació establerts pel centre i el docent de la matèria.

 els Estàndards d'Aprenentatge que desenvolupen aquests criteris d'avaluació.

 els recursos i l'equip docent per dur a terme les activitats de recuperació per als alumnes amb matèries pendents d'altres
cursos.

Encara que la planificació de les activitats de recuperació d'alumnes amb matèries pendents de cursos
anteriors  es  decidirà  des  de  cada  centre  docent,  s'aconsella  que  aquests  alumnes  rebin  formació  de
recuperació d'aquestes matèries, a raó d'una hora de classe setmanal, sempre que la disponibilitat horària
del professorat ho permeti.

Els departaments de coordinació didàctica corresponents s'encarregaran de programar les activitats i, en el
seu cas, les proves parcials que preparin als alumnes per aconseguir una avaluació positiva; de l’avaluació
en serà responsable el corresponent departament.

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE JULIOL

Els alumnes podran realitzar una prova extraordinària de les matèries que no hagin superat en l’avaluació
continuada.  Aquesta  prova,  que  se  celebrarà  entre  els  últims  dies  de  juny  i  primers  de  juliol,  serà
elaborada pels departaments de coordinació didàctica responsables de cada matèria, que també establiran
els criteris de qualificació.

96



8.   COMUNICACIÓ  AMB  LES  FAMÍLIES  I  I  L'ALUMNAT:  OBJECTIUS,
CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els professors del departament informaran els alumnes de la programació durant la primera setmana de
curs. Es mantindrà una programació completa del departament a la direcció del centre, que podrà ser
utilitzada i coneguda per l'alumnat i les seves famílies.

Els alumnes i les alumnes rebran per part del docent que imparteix la matèria una informació verbal en la
qual s’haurà d’indicar com a mínim:
– Nombre d'avaluacions, que seran tres.

– Procediment d'avaluació en cadascuna d'aquestes: proves escrites, avaluació continuada, etc.

– Criteris de qualificació.

– Recuperació de cada avaluació i dates aproximades.

– Materials necessaris per al curs.

– Procediments per a la recuperació de matèries pendents del curs anterior.

– Continguts  mínims exigibles en cada avaluació.

– Recuperacions al juny i setembre.

– Calendari dels continguts. 

– Comunicació de que tota aquesta informació és a la seva disposició i de les de les seves famílies tant en el departament de
la matèria com a la coordinació d’estudis del centre.

A més a més, es podrà fer pública tota aquesta informació als taulons d'anuncis del centre educatiu o a la
seva pàgina web.
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9. MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE
SUPORT EDUCATIU O AMB NECESSITAT DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

Hauran  de diferenciar-se els  alumnes que  requereixen  necessitats  específiques  de suport  educatiu  en funció  de les  seues
particularitats, que poden agrupar-se en aquests quatre àmbits:

– En primer lloc, hauran de cobrir-se les necessitats educatives especials.

– En segon lloc, es tindran en compte aquells casos que representen una incorporació tardana al Sistema Educatiu.

– En tercer lloc, haurà de posar-se un atenció especial a aquells alumnes que disposen d’unes altes capacitats intel·lectuals.

– Per últim, es dedicarà igualment una atenció especial a aquells alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
(TDAH).

Convé assenyalar que l’atenció a aquests quatre grups d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu no ha de
desvirtuar el que ha de ser la intenció fonamental del centre educatiu en general i de cada curs en particular, que persegueix
l’educació integral de tots els alumnes i que es materialitza en la necessària integració de tot l’alumnat.

L’orientació és una activitat educativa amb diferents àmbits o dimensions. Per un costat, es dirigeix a la millora dels processos
d’ensenyament i, en particular a l’adaptació de la resposta escolar a la diversitat de necessitats de l’alumnat; per un altre, es
dirigeix a garantir el desenvolupament de les capacitats que faciliten la maduresa dels xiquets i les xiquetes, i que els permeten
adquirir una progressiva autonomia cognitiva, personal i social al llarg de l’Educació Secundària Obligatòria .

En  els  instruments  de  planificació  institucional  hauran  d’establir-se  els  mecanismes  necessaris  per  facilitar  una  resposta
adequada a les necessitats educatives de l’alumnat. Aquestes respostes poden ser de dos tipus:

– Les  respostes  de  tipus  curricular,  que  es  concreten  en  l’elaboració,  desenvolupament  i  avaluació  de  les  adaptacions
curriculars amb diferents graus de significació.

– Les respostes organitzatives, que tenen a veure amb l’organització dels recursos humans i materials del centre per atendre a
aquest alumnat i amb la planificació de les mesures educatives més adequades.

L’Orientació Educativa s’organitza en tres nivells que van des de l’acció tutorial, desenvolupada a l’aula, i
les  tasques  orientadores  que  realitzen  els  Departaments  d’Orientació,  fins  a  les  actuacions
complementàries  dels  equips  de  suport  extern.  Encara  que  cada  un  d’aquests  nivells  té  funcions
específiques, es complementen entre si, donat que comparteixen la mateixa finalitat i objectius generals
comuns: la personalització de l’educació i la contribució al desenvolupament dels objectius establerts en
aquesta etapa educativa.

La  intervenció  educativa  ha  de  contemplar  com  a  principi  la  diversitat  de  l’alumnat,  entenent  que
d’aquesta manera es garanteix el desenvolupament de tots ells a la vegada que una atenció personalitzada
en funció de les necessitats de cada un.

Perquè l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu a què es refereix l’article 71 de la Llei
Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, i les modificacions que incorpora la LOMCE (Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) sobre els apartats 1 i 2 de l’article
esmentat, puga assolir el desenvolupament màxim de les seues capacitats personals i els objectius de
l’etapa, s’establiran les mesures curriculars i organitzatives escaients que li asseguren un progrés adequat.

Es podran prendre mesures de reforç com el suport en el grup ordinari, els agrupaments flexibles o les
adaptacions  del  currículum.  Aquestes  adaptacions  es  realitzaran  buscant  el  màxim  desenvolupament
possible de les competències bàsiques. 

L’escolarització de l’alumnat que s’incorpora tard al sistema educatiu es realitzarà tenint en compte les
seues circumstàncies, coneixements, edat i historial acadèmic.

Quan els alumnes presenten greus carències en la llengua d’escolarització del centre, rebran una atenció
específica que serà, en tot cas, simultània a la seua escolarització en els grups ordinaris, amb els que
98



compartiran el major temps possible de l’horari setmanal.

L’escolarització de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, identificat com a tal pel personal amb la
deguda qualificació i en els termes que determinen les administracions educatives, es flexibilitzarà de
forma que puga anticipar-se un curs l’inici  de l’escolarització en l’etapa o reduir-se la  durada de la
mateixa, quan es prevega que són aquestes les mesures més adequades per al desenvolupament del seu
equilibri personal i el seu socialització.

L’acció tutorial està lligada a una visió integral de l’educació, la finalitat de la qual és la formació de
persones  que,  a  més  a  més  de  disposar  de  coneixements,  desenvolupen  el  conjunt  de  les  seues
potencialitats i sàpien desenvolupar-se en el món actual. 

El  Pla  d’Acció  Tutorial  tendirà  a  afavorir  el  seguiment  personalitzat  del  procés  d’aprenentatge  de
l’alumnat i establirà mesures que permeten mantindre una comunicació fluida amb les famílies, tant amb
la finalitat d’intercanviar informacions sobre aquells aspectes que puguen resultar rellevants per millorar
el procés d’aprenentatge dels alumnes, com per orientar-los i promoure la seua cooperació.

Així mateix, assegurarà la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions mitjançant
procediments de coordinació de l’equip educatiu que permeten adoptar acords sobre l’avaluació i sobre
les mesures que han de posar-se en marxa per donar resposta a les necessitats detectades.

Els principis que regeixen l’orientació i l’acció tutorial es concreten en els següents objectius: 

a) Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup i en el conjunt de la dinàmica del col∙legi.

b) Potenciar l’esforç individual i la faena en equip.

c) Afavorir   els   processos   de   maduresa   personal,   de   desenvolupament   de   la   pròpia   identitat   i   sistema   de   valors;   i   la
progressiva presa de decisions. 

d) Proporcionar   als   alumnes   una   orientació   educativa   adequada,   conforme   a   les   aptituds,   necessitats   i   interessos   dels
mateixos, a través d’una actuació tutorial individualitzada i planificada.

i) Efectuar un seguiment global de l’aprenentatge dels alumnes per detectar dificultats i necessitats especials i recórrer als
suports o activitats adequades.

f) Promoure el desenvolupament d’habilitats socials bàsiques, fomentant activitats de cooperació i solidaritat amb els altres i
aprenent a resoldre pacíficament els conflictes entre iguals.

g) Afavorir processos de millora educativa a través de la programació d’activitats formatives per part dels equips docents, i la
coordinació amb l’equip de suport, realitzant les adaptacions curriculars necessàries amb les famílies per a l’assoliment
d’un desenvolupament integral dels seus fills i filles.

h) Contribuir a l’adequada interacció entre els integrants de la comunitat educativa i establir els mitjans de col∙laboració,
suport i assessorament amb les famílies per a l’assoliment d’un desenvolupament integral dels seus fills i filles.
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10. ELEMENTS TRANSVERSALS
FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA

Foment de la lectura. Comprensió lectora.

Els objectius del nostre projecte per a l’Educació Secundària:

– Potenciar el gust per la lectura i les habilitats de lectoescriptura des de la certesa que són el pilar de qualsevol aprenentatge
significatiu.

– Sumar i coordinar els esforços de les diferents àrees curriculars i de les famílies, per a fer possible el propòsit esmentat.

– Dissenyar estratègies d’intervenció, que es traduïsquen en propostes lúdiques i participatives la posada en marxa de les
quals comprometa tota la comunitat escolar (professors, alumnat i pares).

– Harmonitzar el pla de lectura amb el nivell de cada curs o grup i integrarlo en la dinàmica quotidiana del centre.

– Crear ambients que afavorisquen el desig de llegir i ajuden a concebre la lectura com una activitat agradable.

– Presentar la lectura i l’escriptura com a fonts de coneixement i d’enriquiment lingüístic i personal, indispensables en la
“societat de la informació”.

– Suscitar   l’afició   per   la   lectura   mitjançant   una   selecció   d’obres   adequades   al   nivell   formatiu,   tenint   en   compte   les
preferències i els interessos dels estudiants.

– Desenvolupar el gust per llegir de forma expressiva i dramatitzada.

– Estimular l’elaboració pròpia de textos mitjançant la lectura comprensiva de models, i l’interés per compartir i comentar les
creacions individuals.

– Promoure la sensibilitat, la imaginació, la creativitat i les habilitats crítiques i interpretatives des d’enfocaments individuals,
que partisquen d’un diàleg obert amb les obres i amb els altres lectors.

– Incentivar reflexions argumentades i coherents sobre la forma i el tema de les lectures, que servisquen per definir visions
personals que respecten una base textual.

– Suscitar l’anàlisi i la vivència estètica de les manifestacions literàries.

– Fomentar l’ús de la biblioteca i de l’aula d’informàtica com a espais privilegiats d’aprenentatge i gaudi.

– Activar biblioteques d’aula gestionades pels alumnes, amb la intenció d’enfortir vincles de complicitat i diàleg a partir de
les seues experiències de lectura.

– Impulsar l’ús productiu de les TIC, que permeta localitzar i seleccionar dades i informacions de manera àgil i eficient,
emprant les noves tecnologies com a instruments de motivació, de comunicació i d’accés a la lectura.

Metodologia per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura

1. El desenvolupament i la consolidació d’hàbits de lectura

Un bon pla de lectura ha d’assentar-se sobre uns postulats que en vertebren el disseny i la posada en marxa. És a dir: de quina
manera orientem el foment de la lectura a l’ESO, quines peculiaritats i actituds dels mediadors caldria potenciar en aquests
cursos, quins inconvenients hi podem trobar, quines lectures seleccionarem per a canalitzar els nostres objectius, quines línies
mestres defineixen un programa d’actuació viable i quines altres iniciatives poden entorpir-lo.

1.1. El foment de la lectura a l’ESO

Partim de la base que al llarg de l’Educació Primària s’ha anat transmetent el gust per llegir, i que els alumnes comencen la
nova  etapa  dominant  les  competències  funcionals  associades  a  operacions  cognitives  i  els  automatismes  elementals  o
ineludibles a l’hora de descodificar textos que responguen al seu nivell formatiu, sense grans dificultats. Naturalment, és una
presumpció que engloba la generalitat dels alumnes i que no implica desatendre aquells que tinguen habilitats de lectura per
davall de la mitjana, sinó millorar-les mitjançant accions específiques encaminades a superar carències. Com és lògic, un gran
esforç contraria la curiositat per obrir qualsevol llibre, per fascinant que semble. En aquest sentit, podem servir-nos de lectures
tutelades que permeten comentar i afrontar les dificultats més urgents.
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A grans trets, ens mou el  propòsit d’estimular i  consolidar la motivació per llegir en els estudiants de l’ESO, mitjançant
procediments creatius i lúdics que els conviden a participar-hi activament, perquè entenguen la lectura com una vivència, com
un esperó per a compartir els seus gustos i inclinacions, les seues experiències amb els llibres, i perquè s’acosten a altres
realitats diferents  a la seua mentre reflexionen sobre els interrogants  i les inquietuds que els susciten. L’objectiu final  és
col·laborar en la formació de lectors autònoms i prevenir que aquesta tasca s’aculla com una obligació escolar, com un capritx
de professors ben intencionats que a la vegada neguen i reconeixen els punts de vista i les preferències dels seus alumnes. Per
això, ens decantem per estratègies obertes i variades, que s’adapten a diferents aptituds de lectura i que tinguen en compte la
diversitat dels grups.

Així mateix, el fet de treballar amb xics que ja dominen la mecànica lectora ens obliga a incidir en la disposició comprensiva,
en la capacitat d’analitzar i extraure informacions, de jerarquitzar-les i relacionar-les segons l’aspecte que es vulga ressaltar,
d’argumentar opinions, de saber matisar-les considerant les visions alienes i mantenint una actitud dialogant amb els escrits,
que no en contradiga la base textual, etc. D’ací el valor que atorguem a parlar de les lectures en debats o fòrums de discussió i,
fins i tot, a repassar-les creativament, perquè la comprensió es derive i es reforce amb el joc interactiu. D’aquesta manera
esperem fusionar la lectura comprensiva i la lectura agradable en una dinàmica, en què totes dues es retroalimenten. Tampoc
no oblidem la importància que té,  en tot  aquest  procés,  impulsar  i  guiar  recerques complementàries,  és  a dir, la pràctica
orientada a localitzar i seleccionar informacions en biblioteques (del centre o de la localitat) i a Internet, que servisquen per
aprofundir i amenitzar les lectures. L’atracció per les TIC i la predisposició al joc són els nostres aliats en el moment de
presentar aquestes activitats com una aventura o una exploració detectivesca.

1.2. La figura del mediador a l’ESO

Un desenvolupament òptim del projecte de lectura exigeix que els docents de l’ESO actuen de mediadors. Hi ha nombroses
característiques individuals que poden facilitar aquesta labor. Per exemple:

– Conéixer la psicologia i la conducta dels escolars.

– Ser un lector entusiasta, a més a més d’un bon coneixedor de la literatura juvenil, per poder orientar en l’elecció de lectures.

– Compartir el plaer de la lectura i aplegar el màxim de recursos didàctics, tant individuals com materials.

– Tindre clar que l’objectiu és ajudar a formar “lectors” autònoms i estables, no “llegidors” que només s’acosten als llibres
per cobrir exigències formatives.

– No tindre prejudicis esteticistes sobre els tipus d’obres que més atraguen els alumnes i saber despertar la seua curiositat
sense prefixar lectures per endavant.

– Saber adaptar les propostes perquè la majoria del grup no es desanime.

– Mostrar-se receptiu als valors que es desprenen dels textos, per promoure la reflexió conjunta i l’esperit crític.

– Fomentar la participació per mitjà d’estratègies lúdiques, que activen la imaginació dels xics, i intentar que superen la
timidesa i la por al ridícul.

– Ser capaç  de potenciar  comprensivament  les expectatives  que generen  les  obres  i  les informacions  prèvies  de què es
disposen sobre ficcions semblants.

– No tendir a l’asseveració “irrebatible”, que reprimisca la creativitat dels xics, i interessar-se per les seues interpretacions
individuals (encara que resulten insòlites).

– Tindre paciència per reformular, sempre que siga necessari,  aclariments i instruccions,  i buscar la complicitat d’alguns
estudiants per aconseguir-ho.

– Disposar de coneixements per utilitzar les TIC amb intencionalitat educativa.

Si respon a aquest perfil,  el mediador pot emprendre accions que redunden en la concepció de la lectura com a vivència.
Al·ludim a accions senzilles com les següents:

– Llegir en veu alta fragments unitaris que combinen l’aventura, el misteri i el suspens, perquè la història atrape els alumnes;
no ser reticents quan es tracte d’admetre llurs “formes de llegir”, i obrir un col·loqui sobre l’argument.

– Participar en l’evocació de lectures infantils i juvenils segons l’esquema clàssic de plantejament, nus i desenllaç, que es
tanque amb comentaris que donen un sentit especial a la història explicada.

– Relacionar les lectures citades amb espais i moments vitals. Per exemple: “Vaig llegir tal o tal llibre un estiu al costat del
mar; quan començava a eixir amb la meua colla; escoltant música a la meua habitació, etc.”.

– Comentar que, per a molts lectors, revisar la seua biblioteca és emprendre una mena de viatge pel seu passat, perquè cada
llibre els porta records diferents.
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– Parlar d’aquells moments en què un amic o un familiar ens deixa un llibre i creiem endevinar els seus gustos o la seua
manera de ser, a mesura que avancem la lectura, sense deixar de pensar en les raons que l’han dut a prestar-nos-el, “(en) els
senyals de fraternitat” (Daniel Pennac).

– Rememorar emocions que hem tingut amb determinades lectures. Per exemple, la contradicció entre “l’ànsia” de conéixer
el final d’un obra que ens agrada molt i la “tristesa” de veure que ja s’acaba.

– Descriure l’encant de l’anticipació que experimentem quan ens regalen un llibre i n’ajornem la lectura i imaginem quina
història llegirem, o l’agradable sensació de fullejar-ne les pàgines i sentir l’olor de tinta fresca.

1.3. Disseny de línies generals d’actuació

Encara que el pla de lectura siga, amb més o menys intensitat, responsabilitat de tot l’equip docent d’ESO, és oportú designar
un coordinador que aglutine esforços i siga capaç d’articular les diverses accions que s’emprenguen referent a això. Seria idoni
que fóra algú especialment interessat en el foment i el desenvolupament d’hàbits de lectura i que, a més a més, tinguera un
bagatge de coneixements suficient i ampli sobre tècniques d’animació a la lectura, biblioteconomia i documentació. El seu
paper és essencial, ja que s’ha de responsabilitzar de les funcions següents:

– Conéixer les necessitats de formació del professorat i sondejar recursos accessibles per donar-los una resposta diligent.

– Elaborar  una llista dels materials didàctics que ha d’oferir  una biblioteca ben equipada a partir  dels suggeriments que
reculla.

– Coordinar iniciatives dels responsables de la biblioteca, de l’aula d’informàtica i de la resta de professors, que activen i
dinamitzen l’ús d’aquests espais.

– Organitzar un equip integrat pels membres de les diferents àrees curriculars, per programar un pla de lectura que prevega
tant a les llacunes i potencialitats detectades com les competències dels seus destinataris.

– Distribuir i recopilar tots aquells instruments d’anàlisi o qüestionaris que servisquen per incentivar i avaluar el projecte de
lectura amb vista a determinar, al costat de l’equip docent, mesures correctores.

– Convocar reunions de programació i seguiment del pla, on es concreten des dels horaris, els mitjans i els espais que exigeix
cada proposta, fins a la selecció de lectures apropiades a les característiques de cada curs.

– Convertir-se en una figura de referència per al conjunt de la comunitat educativa implicada en el pla (tutors, professors,
bibliotecaris, alumnes, pares, etc.)

En les primeres reunions sobre el projecte, el coordinador i els professors poden esbossar un pla estructurat en dues etapes,
perquè  progresse  en  funció  de  les  aptituds  i  els  hàbits  de  lectura  que  els  alumnes  vagen  interioritzant  i  consolidant.  A
continuació resumim un possible pla que es pot dur a terme:

a) A l’inici de cada curs, i especialment al Primer Cicle d’ESO, és imprescindible descobrir les habilitats de lectura que
dominen els estudiants i la relació que mantenen amb els llibres, per tal d’incidir en les seues possibles mancances. Com
és natural als primers cursos d’ESO, disposaran d’esquemes mentals bàsics, molt pròxims a un clixé, i amb prou faenes
hauran desenvolupat les estratègies que asseguren una lectura personal, crítica i comprensiva. Per tant, el nostre primer
objectiu serà  reforçar les habilitats que demostren i presentarlos el pla de lectura com una oportunitat per divertirse
mitjançant   el   coneixement   de   ficcions   i   de   personatges   creats   per   a   “adults”,   que   deixen   enrere   la   infància.   Als
preadolescents els encanta sentir que se’ls tracta com a persones “grans”. Comentarlos amb certa complicitat que ens
esperen, per exemple, històries de terror, crims estranys de resolució complexa, aventures de tota mena que tenen lloc a
països llunyans o viatges en vaixells de terribles pirates que busquen un tresor amagat, pot ser un bon començament.

Després,   orientarem   l’elecció   de   les   obres   segons   les   seues   preferències,   necessitats   formatives   i   capacitats.   Així,
establirem diversos nivells per atendre diferents ritmes d’aprenentatge i per no descuidar els que es mostren reticents a
obrir un llibre o els que tinguen més dificultats a l’hora de llegir.  Evidentment,  tindrem en compte que els alumnes
d’aquestes edats se senten atrets per l’aventura, el misteri, els relats d’intriga o policíacs, i poden divertirse amb històries
que barregen l’humor i la fantasia o acostarse als “clàssics adaptats”, sempre que els arguments continguen algun dels
ingredients esmentats. Les ficcions es decantaran per l’acció dinàmica, oferiran dades concretes que eviten la vaguetat, els
desenllaços sovint seran sorprenents, i els protagonistes es definiran per trets molt marcats que els faran especials entre
l’elenc de personatges. 

b) Si  al  Primer Cicle de l’ESO era  imprescindible que els alumnes se sentiren motivats  per  llegir  a  partir  de l’estímul
d’habilitats comprensives bàsiques des de les quals pogueren dur a terme lectures més fluides i personals, durant el Segon
Cicle s’imposa treballar més l’autonomia i el pensament crític. El nostre afany serà que els alumnes acaben sent capaços
d’aprofundir les obres des d’una comprensió global que no se sustente només en l’argument, i que dominen les tècniques
elementals que els permeten la detecció i el processament d’informacions concretes dels textos, distingint les rellevants de
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les secundàries, i també les altres fonts accessibles, com la biblioteca del centre o Internet. Tot plegat ens obliga a treballar
l’elaboració d’interpretacions personals en l’origen de les quals s’apreciï un diàleg obert tant amb els escrits com amb
altres lectors. Així doncs, la capacitat de reflexionar lògicament i ordenadament sobre la forma i el tema de les lectures,
per tal consolidar opinions que superen la simple dicotomia “m’agrada / no m’agrada”, i redunde en un bon coneixement
de gèneres i recursos literaris, ha de ser l’objectiu central. 

En resum, la lectura ha de ser concebuda com a vehicle d’accés i de reelaboració d’informacions, pel seu caràcter d’eix
transversal o mitjà per adquirir tota mena de coneixements, i com a finalitat en si mateixa o font de plaer buscada de
manera voluntària i lliure, que contribuïsca al reforç d’aptituds cognitives. 

En les reunions inicials també s’hi poden explicitar actituds o estratègies que frustren la veritable finalitat del pla de lectura,
per mirar de prevenir-les. A tall d’exemple, mirarem de no defugir els errors següents:

– Presentar a l’alumnat el projecte de lectura com una obligació ineludible o com una assignatura més.

– Que les pràctiques o activitats que es planifiquen per al foment de la lectura impliquen sancions o premis.

– Seleccionar llibres deixant de banda els gustos, els interessos i les capacitats dels destinataris.

– Desatendre els alumnes desmotivats o amb competències de lectura menys afermades i centrar-nos exclusivament en els
més receptius.

– Esperar que el pla de lectura tinga resultats immediats i espectaculars.

– Oblidar que les propostes de lectura que es facen a l’aula han de fomentar la cooperació de tot el grup.

– Que les activitats lúdiques i participatives trastornen la dinàmica del centre.

– Que la  concepció  lúdica i  participativa  se  circumscriga  a  les  activitats  prèvies  de  motivació,  per  adoptar  pautes  més
acadèmiques a l’hora de treballar la comprensió i la interpretació, i refrene així l’intercanvi obert d’opinions personals i
comentaris informals.

– Que les iniciatives i accions concebudes per dinamitzar el projecte de lectura tinguen un caràcter obligatori.

– Treballar sobre fragments que no tinguen unitat, és a dir, que tinguen un sentit excessivament vague o equívoc fora del
context global de l’obra.

– Que els actes que se centren en el llibre com a objecte porten a descuidar la veritable intenció del pla: l’estímul o el reforç
de competències i hàbits lectors.

2. Altres aspectes de rellevància

2.1. Els ambients de lectura

La configuració d’ambients que afavorisquen la lectura és essencial perquè el pla de lectura es desenvolupe convenientment.
En aquest sentit, l’atenció se centra en els espais, el temps, les accions i les vivències dels qui intervenen en les pràctiques, i en
les iniciatives que s’organitzen. Tot i que és una qüestió complexa, destaquem uns quants aspectes que cal tindre especialment
en compte:

a) S’ha de reconéixer que, sovint, la distribució de les aules de secundària no facilita les tasques en grup ni la comunicació
entre els estudiants, ni tampoc la formació de grups cohesionats els membres dels quals puguen treballar frec a frec i
col·laborar en la consecució d’il·lusions i metes, i alhora desenvolupar la seua autonomia personal mitjançant la interacció
cooperativa. Els pupitres alineats de dos en dos afavoreixen, com a màxim, el treball per parelles. Per això, i sempre que
siga possible, mirarem de modificar la disposició espacial, ideada per a classes magistrals, en què el mestre o docent actua
d’emissor i els xics de receptors més o menys passius. En les activitats que fem a l’aula és fàcil trencar aquesta dinàmica
tradicional per mitjà de menuts canvis com els que destaquem a continuació:

– Ajuntarem les taules perquè els alumnes puguen treballar còmodament en grups de quatre persones.

– Planificarem debats o llibrefòrums, en què els alumnes seguen en rotllana a l’aula per tal que l’intercanvi d’opinions
guanye vivacitat i siga més àgil i participatiu, i perquè s’evite que les intervencions sempre pivoten sobre la figura del
moderador o docent. D’aquesta manera, els alumnes es comunicaran i sospesaran les seues impressions o punts de
vista  amb  més  confiança  i,  fins  i  tot,  amb  força  més  complicitat.  Aquesta  estratègia  obeeix  a  una  certesa:  en
l’intercanvi d’experiències de lectura “el gaudi personal sobrepassa la subjectivitat, i el comentari es converteix en
canal d’expressió per compartir (...) l’experiència de lectura amb altres receptors” (Antonio Mendoza Fillola).

– Organitzar dramatitzacions en semicercle per ampliar l’espai de la representació i escurçar la distància entre els qui
actuen i els qui miren, amb la intenció que tots es convertisquen en “participants” i puguen, fins i tot, intercanviar els
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seus rols. D’aquesta manera estarem més pròxims a l’assaig dramàtic lliure que de la metòdica posada en escena, i
aconseguirem que l’activitat es visca com un procés de creació i recreació conjunt i obert.

b) També volem que els alumnes afirmen el seu protagonisme implicantse en la configuració dels espais. De la mateixa
manera que en aquestes edats comencen a decorar la seua habitació  segons els seus gustos i interessos amb dibuixos,
fotografies, pòsters o objectes decoratius, també els invitarem a opinar i a decidir sobre els entorns de lectura del centre.
Podem ferho organitzant debats, en què cadascú expose les seues propostes i entre tots escullen aquelles que resulten més
viables o suggerents. Així potenciarem llur imaginació, la capacitat de negociar, d’escoltar els altres i de saber arribar a
acords.

A tall d’exemple, poden decidir com poden decorar la biblioteca o l’aula per a una activitat específica, com seran els
cartells o els eslògans publicitaris que acorden fer sobre les obres que ja coneixen o sobre l’afició a la lectura, o bé si volen
completar  un panell  amb reflexions i  motius al  voltant de  l’experiència  de llegir o amb retrats  o dibuixos dels  seus
personatges  de   ficció  preferits   i  penjarlo  en  un   lloc  visible  de   l’escola:  al  menjador,  al  vestíbul,  a   l’entrada  de   la
biblioteca, en algun passadís central, a les portes de les aules, etc.

c) En aquesta mateixa línia, animarem els xics a participar en l’organització i el manteniment de les biblioteques d’aula. Per
fer-ho, orientarem els estudiants a responsabilitzar-se rotativament del seu bon funcionament i sobre la manera de posar-
les en marxa i de gestionar-les:

– És possible que no hi haja cap espai destinat a guardar els llibres. Si és així, haurem d’aprofitar un espai que tinga un
altre ús, com ara un armari o una prestatgeria, i adaptar-lo al servei que vulguem donar-li. En cas de no trobar-lo,
haurem de crear un grup de voluntaris format per alumnes, docents i pares, que munte unes quantes prestatgeries per
col·locar-hi els llibres.

– A continuació,  haurem de proveir  els prestatges  de llibres.  Existeixen diverses  alternatives:  a través de donacions
d’exemplars que facen les famílies, que seran seleccionats pel tutor del grup o per un mediador; amb l’aportació d’un
llibre per part de cada alumne en condició de préstec per a tot el curs lectiu; o bé creant un fons comú amb el qual
s’adquirisquen obres de literatura juvenil o d’altres matèries que resulten atractives.

– Perquè la biblioteca d’aula siga dinàmica i desperte l’interés dels alumnes, és imprescindible una renovació periòdica,
que impulsarem de diverses maneres: intercanviant obres amb la resta de biblioteques d’aula del mateix cicle, incloent-
hi llibres en préstec de la biblioteca municipal, mitjançant documents o escrits que elaboren els mateixos usuaris al
llarg del curs, etc.

– Una vegada configurada la biblioteca, n’explicarem el funcionament als xics per assegurar-ne l’ús ordenat i el control
dels llibres i els documents que continga. En primer lloc, els hauran de registrar en una llista. El més còmode és
recórrer  al  programa  Excel,  amb  el  suport  d’algun  docent  que  el  conega,  i  elaborar  un  registre  que  s’actualitze
regularment.

d) Finalment, els espais de lectura no s’han de circumscriure als límits de l’aula, sinó que s’han d’ampliar a llocs adjacents.
Per exemple,  es poden reservar  i condicionar alguns passadissos o zones del pati  ben il∙luminades com a “racons de
lectura” amb butaques, bancs còmodes o arbres envoltats de gespa. Els alumnes poden confeccionar cartells o dibuixos per
decorar aquests espais, i organitzarhi debats en grups reduïts sobre les obres que estiguen llegint o preparar activitats
conjuntes: dramatitzacions breus, assajos d’exposicions orals, etc.

Pel que fa a la biblioteca del centre, suposem que durant l’Educació Primària els xics ja s’han familiaritzat amb els seus
diferents   usos   i   normes   elementals:   consulta   d’obres   de   referència   (enciclopèdies   i   diccionaris),   servei   de   préstec,
participació en activitats lúdiques o informatives que s’hi organitzen... Per tant, és un bon moment perquè la senten més
propera i aprofundisquen en el seu coneixement. Les iniciatives següents poden resultar eficaces:

– Involucrarse en la gestió de la biblioteca, portant a terme totes aquelles faenes que la persona responsable delegue en
ells. Abans, òbviament, confeccionarem una llista de voluntaris disposats a fer aquesta tasca.

– Decorar  algunes prestatgeries  amb dibuixos que il∙lustren els  rètols de les diferents  matèries,  per  tal  que els més
menuts s’hi orienten millor.

– Informar els companys nous i els usuaris més menuts de Primària sobre les normes bàsiques d’ús.

– Exercir  de mediadors  amb xiquets  més  menuts,  o  de  la seua  edat,  per   recomanar   lectures  que els  hagen agradat
especialment.

– Planificar   i   guiar   determinades   propostes   d’animació   com   ara   organitzar,   dins   la   biblioteca,   àrees   temàtiques
relacionades amb les lectures, on s’evoque un gènere, una cultura o un país concret amb fotografies, notícies de premsa
o objectes que hi tinguen relació. 

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) són, també, un recurs fonamental a l’hora de despertar l’afició
pels llibres i reforçar les competències de lectoescriptura. La importància creixent que els ordinadors i Internet han adquirit en
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la nostra vida traça una nova frontera d’alfabetització,  en la qual el  domini de la  llengua escrita  és la clau per assimilar
coneixements informàtics cada vegada més ineludibles. Així doncs, cal aprofitar els ordinadors connectats a la Xarxa i proveïts
d’impressores, escàners, etc., que tenen gairebé tots els centres educatius, i també els recursos educatius virtuals o en suport
digital que ens resulten útils.

2.2. Implicació de les famílies en el pla de lectura

El pla de lectura ha d’arribar a totes les llars mitjançat reunions periòdiques o fullets informatius, tant per fomentar la lectura
entre els xics com per buscar suports actius o orientar els que es mostren poc optimistes quant a aquest tema.

Podem començar emfatitzant dues idees bàsiques. En primer lloc, aclarirem per què la lectura és un eix educatiu de màxima
importància i, després, que l’ESO és un moment idoni per estimular l’afició pels llibres, ja que els alumnes i les alumnes estan
definint la seua personalitat i els seus gustos. Després podem adaptar i ampliar els diversos suggeriments que es recullen en el
projecte de lectura de Primària, pensant en la Secundària. Heus ací unes quantes idees:

– Els pares i les mares són models de conducta per als seus fills i filles. En conseqüència, si els pares no tenen cap hàbit
de lectura és improbable que transmeten l’afició pels llibres als fills. Malgrat tot, poden comprar habitualment el diari i
comentar a casa notícies que els criden l’atenció o tindre un llibre a la tauleta de nit i manifestar així certa curiositat per
la lectura.

– Amb tot, cal matisar que no parlem d’un determinisme sociocultural, ja que els pares que desperten l’interés per la
lectura  mitjançant  de l’exemple  són casos  excepcionals.  I  cal  tindre present  que,  tanmateix,  d’ambients  bibliòfils
sorgeixen persones sense cap devoció per la lectura, mentre que famílies menys lletrades aconsegueixen estimular una
passió que no secunden, valorant que els seus fills lligen. Potser la solució siga connotar positivament la lectura i no
sacralitzar-la.

– Naturalment, si pares, iaios o germans tenen l’hàbit de llegir, és bo que comenten les lectures amb els xics o els en
parlen. Els en poden explicar l’argument, qui els ha recomanat el llibre, per què els interessa el tema, com són els
personatges, quin episodi prefereixen, etc. A més a més, si encara conserven el gust per l’aventura, la sorpresa i el
misteri, tindran ocasió de gaudir de les lectures juvenils juntament amb els xics.

– En aquestes situacions, s’ha de recordar que els gustos quant a la lectura són personals i no tenen perquè coincidir entre
germans o entre pares i fills. És fàcil que un preadolescent motivat per la lectura llija, indistintament, obres de certa
qualitat  i  best-sellers  per  al  gran  públic,  sense  arraconar  les  seues  lectures  infantils.  Per  tant,  adoctrinar-lo  sobre
excel·lències literàries és un error, ja que el seu desig s’alimenta sempre que troba un llibre que respon a les seues
capacitats i interessos, encara que ens resulten llunyans.

– És beneficiós que pares i fills isquen junts a comprar llibres o a adquirir algun exemplar en concret que agrade llegir
als pares. Alhora també és bo que els adults respecten el menor tant si opta per no triar cap llibre com si s’interessa per
un que l’atrega per un motiu o altre,  ja que és una manera indirecta de promoure la creació o l’ampliació d’una
biblioteca personal per part dels mateixos xics.

– També pot resultar agradable anar a passar una estona en una biblioteca municipal amb el propòsit de tafanejar sense
pressions, amb llibertat d’elecció.

– Així mateix, paga la pena que quan els familiars vulguen regalar bons llibres als xics en dates assenyalades, recorren a
l’assessorament d’experts en literatura infantil i juvenil (bibliotecaris, llibreters, docents, etc.), sense que això supose
que l’obsequi siga predictible i el costum es veja com una rutina tediosa.

– És fonamental no confondre el temps de lectura amb el profit obtingut. És preferible que el xic llija poc i bé, que no  es
passe moltes hores davant d’un llibre i que no en comprenga el contingut.

– Sovint, els pares i les mares poden animar els seus fills a llegir en veu alta, mostrar interés pel que escolten i ajudar-los
si ensopeguen amb paraules el significat de les quals desconeguen. La consulta al diccionari serà un suport en aquells
casos en què els adults també ignoren la definició d’un terme. S’ha d’aprendre a perdre la por a dir el  que hom
desconeix i també a expressar el plaer de descobrir paraules noves.

– Igualment, són molt profitoses les lectures conjuntes i espontànies de contes, relats breus, entrevistes, reportatges, etc.,
sobre temes que interessen tota la família i inciten els comentaris informals.

– Una altra opció és animar els xics a escriure aquelles experiències que consideren significatives, en forma de diari o de
contes breus, i comentar-los que així podran recordar-les més bé quan siguen grans.

– En darrer lloc, podem suggerir a les mares, als pares i als iaios i iaies més predisposats que, en horaris convinguts i
fonamentalment als dos primers cursos de l’ESO, narren contes, reciten poemes o expliquen històries que recorden de
la seua infantesa o de la seua joventut a grups d’alumnes; o bé que exposen i compartisquen les seues preferències
sobre la lectura: quins llibres els agradaven quan eren adolescents, per què elegien obres de tal autor o personatge,
quan i on solien llegir, etc.
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A més a més, en les primeres sessions informatives podem animar aquells familiars que es vegen incapaços de motivar hàbits
de lectura entre els seus fills, reflexions com les que exposem a continuació, que alhora ajudaran a llimar escepticismes:

– Adquirir l’afició de llegir requereix temps, no és un hàbit que sorgisca d’un dia per l’altre. És important no perseverar
en actituds que no han aconseguit suscitar l’interés per la lectura en els xics i buscar-ne altres capaces d’animar-los-hi.
Premiar la lectura amb un augment de la paga, prohibir els xics de jugar a la consola o castigar-los sense eixir si es
mostren reticents a llegir, per exemple, són mesures que només aconsegueixen que la lectura esdevinga moneda de
canvi.

– No deixarem els xics sols davant certes lectures si sabem que tenen dificultats de comprensió. És preferible ajudar-los
a llegir i plantejar un avanç progressiu per impedir que sorgisca el rebuig i la frustració.

– No hem de retraure mai als nostres fills el fet que no tinguen prou d’habilitat a l’hora de llegir, ni negar-los el dret a
saltar-se pàgines o a abandonar un llibre.

– Una estratègia intel·ligent és transmetre que l’acte de llegir amaga el desig de conéixer altres mons i maneres de pensar
diferents i particulars. És a dir, cal aprofitar l’afany que tenen els xics preadolescents de sentir-se singulars, sobretot
davant determinats convencionalismes socials dels adults.

3. Objectius generals del Pla de Lectura

A continuació, ens disposem a enumerar els objectius generals, a definir les condicions marc des de les quals impulsarem el
nostre pla de lectura, i  que més endavant es matisaran amb d’altres centrats en la progressiva estimulació de pràctiques i
competències de lectura durant l’ESO. Abans que res, però, volem recordar que l’adquisició d’hàbits de lectura és un procés
que es remunta al mateix instant en què s’aprén a llegir, que es consolida durant l’Educació Primària i que experimenta una
inflexió significativa en el transcurs de l’Ensenyament Secundari. Com ja hem advertit anteriorment, en aquesta nova etapa, el
desenvolupament de l’autonomia individual i de les aptituds cognitives dels alumnes adquireixen tal protagonisme, que fins i
tot poden determinar el seu futur com a lectors estables i el seu rendiment escolar o acadèmic. Conscients d’això, partim d’un
escenari, on la motivació és un element clau, tal com es posa de manifest en la següent síntesi global d’intencions:

a) VOLER LLEGIR → Incentivar la motivació per afavorir hàbits de lectura constants i autònoms.

b) SABER LLEGIR → Desenvolupar aptituds de lectura, especialment en el vessant crític i interpretatiu.

c) PODER LLEGIR  → Generar ambients propicis a la lectura, que permeten interioritzar els dos punts
anteriors.

Si comparem aquest esquema amb el previst per a l’Educació Primària, a l’inici de l’aventura de llegir, veiem que l’ordre dels
blocs s’ha modificat a favor del que du per títol “voler llegir”. La causa d’aquest canvi és òbvia: la majoria dels alumnes
comencen l’ESO amb unes competències de lectoescriptura que els permeten gaudir de textos apropiats al seu nivell, però en
una edat problemàtica, en què l’atracció per la lectura disminueix si no troba al·licients que competeixen amb els suggeridors
productes audiovisuals i altres inquietuds de caràcter afectiu i social, com eixir amb el grup d’amigues i amics o els primers
flirtejos amorosos.

Una vegada exposades algunes premisses rellevants, adjuntem una llista amb els principals objectius que vertebren el nostre
projecte de lectura per a l’Educació Secundària Obligatòria:

– Potenciar el gust per la lectura i les habilitats de lectoescriptura des de la certesa que són el pilar de qualsevol aprenentatge
significatiu.

– Sumar i coordinar els esforços de les diferents àrees curriculars i de les famílies, per fer possible el propòsit esmentat.

– Dissenyar estratègies d’intervenció, que es traduïsquen en propostes lúdiques i participatives la posada en marxa de les
quals comprometa tota la comunitat escolar (professors, alumnat i pares).

– Harmonitzar el pla de lectura amb el nivell de cada curs o grup i integrar-lo en la dinàmica quotidiana del centre.

– Crear ambients que afavorisquen el desig de llegir i ajuden a concebre la lectura com una activitat agradable.

– Presentar la lectura i l’escriptura com a fonts de coneixement i d’enriquiment lingüístic i personal, indispensables en la
“societat de la informació”.

– Suscitar  l’afició  per  la  lectura  mitjançant  una  selecció  d’obres  adequades  al  nivell  formatiu,  tenint  en  compte  les
preferències i els interessos dels estudiants.

– Desenvolupar el gust per llegir de forma expressiva i dramatitzada.

– Estimular l’elaboració pròpia de textos mitjançant la lectura comprensiva de models, i l’interés per compartir i comentar les
creacions individuals.

106



– Promoure la sensibilitat, la imaginació, la creativitat i les habilitats crítiques i interpretatives des d’enfocaments individuals,
que partisquen d’un diàleg obert amb les obres i amb els altres lectors.

– Incentivar reflexions argumentades i coherents sobre la forma i el tema de les lectures, que servisquen per definir visions
personals que respecten una base textual.

– Suscitar l’anàlisi i la vivència estètica de les manifestacions literàries.

– Fomentar l’ús de la biblioteca i de l’aula d’informàtica com a espais privilegiats d’aprenentatge i gaudi.

– Activar biblioteques d’aula gestionades pels alumnes, amb la intenció d’enfortir vincles de complicitat i diàleg a partir de
les seues experiències de lectura.

– Impulsar l’ús productiu de les TIC, que permeta localitzar i seleccionar dades i informacions de manera àgil i eficient,
emprant les noves tecnologies com a instruments de motivació, de comunicació i d’accés a la lectura.

Expressió Oral i Escrita

El desenvolupament de les capacitats d’expressió oral i escrita és un aspecte fonamental per al desenvolupament tant cognitiu
com competencial i social de l’alumnat. Més enllà del seu tractament específic en algunes de les assignatures de cada etapa,
l’expressió oral i escrita i el desenvolupament de l’habilitat per comunicar coneixements de forma escrita o oral és un eix clau
per al desenvolupament personal de l’alumnat.

Al llarg de les diferents etapes i en les diferents àrees o matèries l’alumnat aprendrà a elaborar diferents tipus de text oral o
escrit amb l’objectiu de poder aplicar els coneixements que adquireix i poder transmetre’ls de forma correcta.

El desenvolupament de les capacitats d’expressió oral i escrita també ha d’aportar les eines i els coneixements necessaris per
eixirse’n satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida familiar, social i professional. Aquests coneixements
són els que articulen els processos de comprensió i expressió oral, d’una banda, i de comprensió i expressió escrita, de l’altra.
L’estructuració del pensament de l’ésser humà es realitza a través del llenguatge, d’ací que aquesta capacitat de comprendre i
d’expressarse siga el millor i més eficaç instrument d’aprenentatge. 

El desenvolupament de l’Expressió Oral i Escrita, en tant que eix transversal educatiu, té com a finalitat el desenvolupament de
les habilitats bàsiques en l’ús de la  llengua: escoltar,  parlar,   llegir  i escriure,  de forma integrada.  L’adquisició  d’aquestes
habilitats comunicatives només pot aconseguirse a través de la lectura i audició  de diferents classes de textos, de la seua
comprensió i de la reflexió sobre ells, tot tenint present que aquesta no ha d’organitzarse a l’entorn de sabers disciplinaris
estancs i descontextualitzats que prolonguen la separació entre la reflexió lingüística i l’ús de la llengua.

El desenvolupament  de l’Expressió  Oral  no pot, en aquest  sentit,  circumscriure’s  a  les àrees  o matèries  lingüístiques.  Ha
d’estar   estretament   vinculat   a   les   diferents   àrees   o   matèries   del   Currículum   Educatiu.   D’aquesta   forma   es   potencia   el
desenvolupament competencial de l’alumnat, tot i implicantlo en la utilització, aplicació i transmissió dels coneixements i
habilitats que va adquirint al llarg del seu ensenyament.

El  treball dels diferents  continguts i competències treballats en les diferents àrees  o matèries incorporarà  en aquest sentit
l’ensenyament  de  pautes,   indicacions   i   estratègies  per   aprendre   a   escriure,   explicar  oralment,   aplicar   en   l’elaboració   de
diferents tipus de treballs escrits o d’exposicions orals... 

Així  mateix, els estàndards d’avaluació  i els indicadors d’assoliment que avaluen l’aprenentatge de l’alumnat avaluaran o
valoraran també elements de l’expressió oral i escrita de l’alumnat com a part integrant de l’aprenentatge de l’alumnat.

Per últim, és fonamental ensenyar a l’alumnat a realitzar un ús social de la llengua oral i escrita adequat en diferents àmbits:
privats i públics, familiars i escolars. La forma de parlar i d’escoltar d’una persona determina la percepció que els altres en
tenen. És per tant imprescindible dotar l’alumnat d’estratègies que afavorisquen un correcte aprenentatge d’aquesta dimensió
oral de la competència comunicativa i que li assegure un ús efectiu de les situacions de comunicació en els àmbits personal,
social, acadèmic i professional al llarg de la seua vida.
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10.2  COMUNICACIÓ  AUDIOVISUAL.   TECNOLOGIES  DE  LA  INFORMACIÓ  I  LA
COMUNICACIÓ

A l’actualitat la introducció i generalització de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tant a l’entorn social
de l’alumnat com, específicament, a l’àmbit escolar fan necessari que els educands es familiaritzen amb aquesta nova realitat
des d’edats el més primerenques possibles.

El terme TIC engloba, a més, una gran diversitat de realitats socials i educatives a les que el professorat haurà de fer front des
de l’aula. Per estructurar adequadament la faena educativa de les TIC en el Primer Curs de Primària afrontarem aquest nou
repte educatiu a partir d’aquests tres objectius:

a) Portar a terme un primera aproximació a l’adquisició de les habilitats i destreses directament relacionades amb els eines
informàtiques.

b) Iniciar la familiarització de l’alumnat amb els entorns comunicatius i socials que suposen les TIC en la seua més àmplia
accepció.

c) Desenvolupar la pròpia tasca educativa a través de l’ús dels nous mitjans i eines que aporten les TIC.

El primer d’aquests tres objectius seria de caràcter instrumental i psicomotriu. L’alumnat començaria a familiaritzarse amb els
entorns informàtics i, molt especialment, amb l’ús del ratolí i les habilitats psicomotrius que requereix el seu ús.

En el segon objectiu, la familiarització amb els nous entorns comunicatius i socials que suposen les TIC, es desenvoluparà la
capacitat de l’alumnat per identificar i comprendre algunes de les realitats tecnològiques i de comunicació que estan presents
en el seu entorn immediat. Per a això, seria convenient integrar de forma transversal en les diferents àrees de coneixement
l’anàlisi de missatges o continguts oferts a través dels anomenats mass media, principalment la televisió. 

Així mateix, al llarg d’aquest segon objectiu, seria interessant l’alumnat tinguera una noció de les noves realitats sorgides a
l’entorn de la Informàtica i Internet.

Un tercer objectiu, i no menys ambiciós, es centraria en la transformació dels processos d’aprenentatge a partir de l’ús de les
noves eines i realitats tecnològiques. No es tractaria per tant, únicament, d’introduir canvis menors o puntuals a les activitats
formatives,   sinó  d’iniciar   la  capacitació  de  l’alumnat  en  l’aplicació  dels  coneixements   i   competències  bàsiques que vaja
adquirint a l’entorn de les TIC:

Per començar aquesta tasca, en els cursos inicials de l’Educació Secundària Obligatòria haurà introduirse a l’alumnat en el
coneixement i ús de l’ordinador mitjançant la seua utilització com a recurs didàctic complementari per reforçar o ampliar els
aprenentatges que es duen a terme a l’aula. Els diferents continguts i competències clau es treballaran tant des de l’ús de les
eines tradicionals com en la realització d’activitats interactives, comentari d’imatges o vídeos extrets d’Internet o amb el suport
d’altres continguts i aplicacions procedents de la web o dels mass media.

Finalment, per l’atractiu que els formats digitals tenen sobre l’alumnat, caldria incidir en l’ús de les TIC en els processos de
desenvolupament i potenciació de les Competències Clau relacionades amb la lectoescriptura.
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10.3 EMPRENEDORIA

La Programació Didàctica Geografia i Història -VICENS VIVES- per al Primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria
aborda  també  l’Emprenedoria,  el  desenvolupament  de  la  capacitat  emprenedora  de  l’alumnat  tenint  present  el  model
d’Emprenedoria  suggerit  per  Martha  STONE-WISKE a  Vinculación  entre la  investigación  y la  práctica  (Buenos Aires  -
Paidós, 2003). Una adaptació i una proposta d’aquest model s’han publicat recentment a La evaluación de las competencias
básicas de Carmen PELLICER i María ORTEGA (Madrid - PPC, 2009), d’on també hem recollit alguns suggeriments i bones
idees sobre avaluació de competències educatives.

Les bases teòriques del  projecte de l’Ensenyament per  a la Comprensió,  compilat  per  Martha STONE, es fonamenten en
dècades  de  treball  dirigit  per  David  PERKINS,  Howard  GARDNER  i  Vito  PERRONE.  Entre  1988  i  1995,  un  grup
d’investigadors de l’Escola de Graduats d’Educació de Harvard va col·laborar amb uns 50 docents de 10 escoles dels Estats
Units.

Tal com expressa Marta STONE “els alumnes que van a l’escola han de desenvolupar la comprensió, no tan sols memoritzar
fets i xifres. Els líders empresaris adopten aquestes metes perquè la majoria dels treballadors han de saber com aprendre i com
pensar per tindre èxit en aquesta època de canvi constant i de desenvolupament tecnològic… En les últimes dècades, els teòrics
de l’aprenentatge han demostrat que els alumnes no recorden ni comprenen gran part del que se’ls ensenya” (STONE, M.,
2003, pàg. 23). La comprensió consisteix en un tipus de coneixement flexible en el qual l’alumne/a relaciona el que sap amb
experiències,  valors i actituds, produeix alguna cosa nova a partir  del que sap, és a dir, utilitza la informació de manera
innovadora, i aquesta flexibilitat mental és una condició que està molt relacionada amb la competència emprenedora.

No s’ha de confondre la comprensió tal com l’entenen aquests autors, amb la comprensió lectora o altres tipus de comprensió
com l’han emprat els educadors de manera habitual. El concepte de comprensió que manejarem es refereix a processos més
amplis que simple memorització i enteniment. D’altra banda, no es refereix tan sols a conceptes i teories, sinó també a marcs
conceptuals, actituds i valors. És difícil portar a la pràctica un valor i adquirir-lo si no se’n comprén bé el significat en un camp
ampli de situacions i experiències.

L’emprenedoria, la competència per emprendre, es pot definir com un conjunt de subcompetències, categories o dimensions
bàsiques, les especificitats de les quals serien determinades pels valors i les actituds que impregnen el projecte educatiu de
Vicens Vives. Seguint els autors citats abans, el desenvolupament de l’Emprenedoria se centra en el treball de cinc dimensions
o capacitats de l’alumnat:

1.  Dimensió de la interacció social. Som éssers en relació, en comunicació amb els altres. Cap projecte d’emprenedoria
té sentit en solitari; la xarxa de persones i contactes amb clients, proveïdors i altres professionals és essencial. La cooperació
amb altres persones en projectes de talent compartit en multiplica els resultats.

2.  Dimensió de  la  motivació  i  la  força  interior.  La  motivació  d’assoliment,  les  emocions proactives,  les  creences
positives,  la  realització  personal,  el  desenvolupament  dels  talents  propis  i  l’autonomia  personal  són  essencials  per  a
l’emprenedoria, per eixir de la zona de confort i afrontar els reptes amb il·lusió i valentia.

3. Dimensió de la millora-innovació. La creativitat és una eina bàsica en l’emprenedor, la capacitat de satisfer noves
necessitats, millorar processos i aportar valor. Això implica obertura i curiositat, perseverança, imaginació i també rigor.

4.  Dimensió eticohumanista. Els bons negocis els fan les bones persones. Un negoci dolent, des del punt de vista ètic,
acaba sent un mal negoci. Per desgràcia cada dia veiem notícies i exemples de mals negocis. L’emprenedor/a necessita una
ètica com a principi personal i també com a estratègia a llarg termini de la sostenibilitat del seu negoci, amb la construcció de
relacions de confiança amb els seus clients.

5.  Dimensió simbolicocomunicativa. La capacitat d’expressar les idees en diversos formats comunicatius, com dibuixos,
mapes, narracions, maneres de parlar tant verbals com no verbals, és fonamental per a l’emprenedoria, perquè no serveix de res
tindre bones idees i projectes si no els sabem vendre, si no en convencem la societat, si no persuadim.
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10.4 EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL

En l’educació actual és cada vegada més necessari  disposar d’un currículum en el qual valors, coneixements, pràctiques i
comportaments  tinguen com a finalitat  comuna aconseguir  que en el  futur  l’alumnat  participe plenament  en una societat
tolerant,  solidària,  responsable i dialogant. L’Educació cívica i constitucional contribueix a desenvolupar aquest nou repte
educatiu  propiciant  l’adquisició  d’habilitats  i  virtuts  cíviques  per  exercir  la  ciutadania  democràtica,  desenvolupant  el
coneixement de les nostres institucions i del nostre ordenament jurídic bàsic i afavorint la convivència en societat.

Així, aquest element educatiu transversal pretén el desenvolupament dels alumnes com a persones dignes i íntegres, la qual
cosa exigeix reforçar l’autonomia, l’autoestima i l’afany de superació, i afavorir l’esperit crític per ajudar a la construcció de
projectes personals de vida. També es contribueix a millorar les relacions interpersonals en la mesura que l’educació cívica i
constitucional afavoreix la utilització sistemàtica del diàleg. Per a això, es proposen activitats que afavoreixen la convivència,
la participació, i el coneixement de la diversitat i de les situacions de discriminació i injustícia, que han de permetre consolidar
les virtuts cíviques necessàries per a una societat democràtica.

Així  mateix,  es  contribueix  a  adquirir  el  coneixement  dels  fonaments  i  les  formes  d’organització  de  les  societats
democràtiques, a valorar positivament la conquista dels drets humans, i a rebutjar els conflictes entre els grups humans i les
situacions d’injustícia. 

La identificació dels deures ciutadans, i l’assumpció i l’exercici d’hàbits i virtuts cíviques adequats a la seua edat en l’entorn
escolar i social, permetran que els futurs ciutadans s’inicien en la construcció de societats més cohesionades, lliures, pròsperes,
equitatives i justes.

D’altra banda, l’educació cívica i constitucional proposa l’estímul de les virtuts i les habilitats socials, l’impuls de la faena en
equip, la participació i l’ús sistemàtic de l’argumentació, que requereix el desenvolupament d’un pensament propi. La síntesi
de les idees pròpies i alienes, la presentació raonada del propi criteri i  la confrontació ordenada i crítica de coneixement,
informació i opinió afavoreixen, també, els aprenentatges posteriors. 

Igualment,  des  de  l’Educació  cívica  i  constitucional  es  desenvolupen  iniciatives  de  planificació,  presa  de  decisions,
participació, organització i assumpció de responsabilitats. L’Educació cívica i constitucional entrena en el diàleg i el debat, en
la  participació,  en  l’aproximació  respectuosa  a  les  diferències  socials,  culturals  i  econòmiques  i  en  la  valoració  crítica
d’aquestes diferències, com també de les idees. El currículum atén a la construcció d’un pensament propi, i a l’adopció de
postures sobre problemes i les seues possibles solucions. D’aquesta manera,  es reforça l’autonomia dels alumnes a l’hora
d’analitzar, valorar i decidir, des de la confiança en ells mateixos i el respecte envers les altres persones.

S’afavoreix, també, el coneixement i l’ús de termes i conceptes relacionats amb la societat i la vida democràtica. A més a més,
l’ús sistemàtic del debat contribueix específicament a aquesta competència, perquè exigeix exercitar-se en l’escolta, l’exposició
i l’argumentació.
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10.5 ALTRES ELEMENTS TRANSVERSALS

A més a més dels elements transversals específicament treballats en els anteriors epígrafs de l'apartat 9 d'aquesta Programació
Didàctica, i tal com s'estableix en el Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de
l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, es treballaran de forma específica els següents elements transversals:

a) El desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència de gènere o contra persones
amb discapacitat,   i  els  valors   inherents  al  principi  d'igualtat  de  tracte   i  no discriminació  envers  qualsevol condició  o
circumstància personal o social.

b) L'aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així
com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als
drets humans, el respecte als homes i dones per igual, a les persones amb discapacitat i el rebuig a la violència terrorista, la
pluralitat, el respecte a l'estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme, i la prevenció del terrorisme i
de qualsevol mena de violència.

c) La prevenció de la violència de gènere, de la violència contra les persones amb discapacitat, de la violència terrorista i de
qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l'estudi de l'holocaust jueu com a fet històric. S'evitaran, en tot
cas, comportaments sexistes i estereotips que suposin discriminació.

d) Elements  curriculars   relacionats  amb el  desenvolupament  sostenible   i  el  medi  ambient,  els   riscos  d’explotació   i  abús
sexual, l'abús i maltractament de persones amb discapacitat, les situacions de risc derivades de la inadequada utilització de
les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la protecció davant d’emergències i catàstrofes.

d) Foment de l’alimentació equilibrada i l'activitat física moderada com a fonts de salut.
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11. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

Els docents avaluen tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la seva pròpia pràctica docent, a
través dels Estàndards d'Aprenentatge incorporats en la programació docent.

Els Estàndards d'Aprenentatge, considerats com concrecions dels criteris d'avaluació del currículum de cada àrea o matèria, ens
permeten definir els resultats d'aprenentatge i concretar el que l'alumnat alumne ha de saber, comprendre i saber fer en cada
assignatura. Al seu torn, aquests estàndards es valoren a partir dels indicadors dels assoliments, que ens permeten avaluar en
quatre nivells els aprenentatges que l'alumnat ha consolidat respecte als objectius marcats en cada estàndard.

Aquest fet permet al docent, al seu torn, avaluar els resultats de les estratègies i mesures educatives que ha adoptat al llarg de la
seva pràctica educativa per facilitar que l'alumnat aconsegueixi els objectius establerts en cada estàndard d'aprenentatge.

L’avaluació tant dels processos d'aprenentatge de l'alumnat com de la pròpia pràctica docent serà continuada. L'avaluació
docent  tindrà  com a objectiu,  al  seu torn,  adaptar  les  estratègies  educatives  adoptades  al  llarg del  curs  a  les  necessitats
específiques de l'alumnat.

Els  Estàndards  d'Aprenentatge  i,  en  el  seu  cas,  els  indicadors  d'assoliments  permeten,  en  aquest  sentit,  identificar  els
coneixements, capacitats, competències...,  que amb relació a un alumne individual o al conjunt del grup classe han de ser
consolidats, i que han de permetre adaptar la pràctica educativa a les necessitats específiques dels alumnes perquè puguin
assolir els coneixements establerts en els corresponents Estàndards d'Aprenentatge.

Amb relació a la pràctica docent, els indicadors d'assoliments permeten valorar:

 Si s'està complint amb la planificació: activitats, temps, responsabilitats,…

 Si existeix desviació entre l'objectiu definit i l’acció o accions dissenyades per assolir-lo.

 Si s’estan assolint altres coses diferents a les planificades intencionadament.

 Si s'està progressant en la línia definida en l'objectiu.

 Si els resultats obtinguts generen satisfacció en els implicats

Dins del procés d'ensenyament i aprenentatge, l'equip docent de cada grup d'alumnes celebrarà sessions d'avaluació per valorar
tant els aprenentatges de l'alumnat, com els processos d'ensenyament i la seva pròpia pràctica docent.

L'equip docent haurà d’adoptar les mesures ordinàries o extraordinàries més adequades. Aquestes mesures es fixaran en plans
de millora de resultats col·lectius o individuals que permetin solucionar les dificultats, en col·laboració amb les famílies i
mitjançant recursos de suport educatiu.

Com eina auxiliar per reflexionar i valorar l'activitat docent oferim a continuació una rúbrica de la pràctica docent en què es
valoren els següents aspectes:

 Calendarització de les unitats i els continguts. Planificació de les unitats didàctiques al llarg del curs i calendarització dels
continguts a abordar en cada unitat.

 Exposició   de   la   informació.  Claredat   en   les   explicacions  docents,   amb una   recepció   i   una   interacció   adequada  amb
l'alumnat per comprovar l’assimilació de les informacions transmeses.

 Eficàcia de les activitats i recursos.  Elecció  i ús adequats de les activitats i recursos emprats per a la consecució  dels
objectius didàctics i els criteris d'avaluació plantejats.

 Diversitat de recursos. Ús de gran diversitat de recursos i materials, incloenthi les TIC i l’ús educatiu dels mitjans de
comunicació, per fomentar un aprenentatge ampli i una bona motivació de l'alumnat.

 Estratègies de motivació de l'alumnat. Elaboració de propostes que animin a l'alumnat a desenvolupar les seves capacitats
en funció dels seus propis interessos i a mantenir l’interès i l'esforç durant el seu aprenentatge.

 Interacció amb l'alumnat. Relació fluida del docent amb l'alumnat afavorint amb això el desenvolupament de les activitats
d'aprenentatge.

 Avaluació   dels   aprenentatges.   Avaluació   dels   continguts   i   les   competències   adquirits   a   través   dels   Estàndards
d'Aprenentatge.
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