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1. Introducció

La programació didàctica d'una matèria o assignatura és una eina fonamental en el

procés d'ensenyament - aprenentatge. La realització de la mateixa permetrà tindre un guió

sistemàtic i ordenat per a poder impartir amb més facilitat les classes, ja que d'aquesta

manera les nostres idees estaran ordenades i el desenvolupament de les classes també

serà més ordenat i més clar per als alumnes i alumnes. Programar és establir una sèrie

d'activitats en un context i un temps determinats per a ensenyar uns continguts amb la

pretensió d'aconseguir diversos objectius . Ens permet exposar per a nosaltres, per als

pares / mares, l'administració educativa i per a l'alumnat què, com, quan i on ensenyarem

i a avaluar una assignatura durant l’ any .

1.1. Justificació de la programació escolar.

Al nostre país l'educació és un dret recollit per la Constitució Espanyola de 1978,

en l'article 27. Això implica que, almenys fins als setze anys, l'educació és obligatòria per

als alumnes. El fet de ser un dret implica que siga acceptat per l'alumnat?. Des del punt

de vista d'un alumne això implica que necessàriament ha de romandre en un centre fins a

complir l'edat obligatòria, tant si vol, com si no.

La programació és una eina de treball per al professorat i ha de resultar útil per al

treball docent. Conforme a l'expressat per Gimeno Sacristán, “la programació ha de ser

una font  permanent d'autocrítica i  perfeccionament del  professor”  (citat  per Fernández

Fernández,  2010,  p.  35).  Programar  no  és  una  tasca  fàcil  i  és  necessària  per  a

l'organització del desenvolupament de les classes. En l'elaboració d'aquesta programació

s'ha vetlat en tot moment per potenciar el trinomi aplicabilitat/  contrastabilitat /motivació,

pilars  essencials  per  a  donar  major  sentit  i  coherència  al  procés  d'ensenyament-

aprenentatge. També s'ha tingut molt en compte el  context que engloba la matèria de

Geografia en l'etapa sobre la qual estem treballant, intentat en tot moment mantindre un

equilibri entre el nivell maduratiu de l'alumnat i la intensitat de la matèria a impartir. Per

tant, el ritme pretén anar en sintonia amb el context real de l'aula.

La Programació Didàctica és un document flexible i obert, en constant construcció i

revisió. Per aquest motiu, diem que la Programació Didàctica és un instrument viu que

s'ha  de  contextualitzar  a  cada  moment  en  funció  de  les  necessitats  educatives  de

l'alumnat  i  que  s'ha  d'adaptar  a  les  situacions  canviants.  Per  tant,  és  un  document

fonamental que serveix per a evitar la improvisació, millorar la qualitat educativa.



Per a programar els ensenyaments corresponents a 3° de E.S.O, s'han pres com a

referència la Programació General Anual (PGA) del centre, el Projecte Educatiu de Centre

(PAC),  així  com  el  Pla  d'Actuació  per  a  la  Millora  (PAM);  a  més  atendrem  els

desenvolupaments legislatius que la Comunitat Valenciana ha fet de la LOE, la LOMCE,

Llei  Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (ESO: capítol  III  del títol  I;  batxillerat:

capítol IV del títol  I),  el  Reial  decret 1105/2014, que establia el  currículum de l'ESO, i

l'Ordre ECD/65/2015 de 21 de gener  que relaciona competències,  continguts i  criteris

d'avaluació per  a  Primària  i  Secundària.  Tindrem present  també la  següent  normativa

autonòmica fonamental:

-Decret 234/1997, de 2 setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament

orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària (article 106).

-Ordre  de  19  de  juny  de  2009,  de  la  Conselleria  d’Educació,  per  la  qual  es  regula

l’organització i el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat

Valenciana.

-Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa

l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat

Valenciana.

-Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel

qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària

obligatòria i del batxillerat en la Comunitat Valenciana.

-Ordre 32/2011 de 20 de desembre de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació,

per la qual  es regula el  dret  de l'alumnat a l'objectivitat  en l'avaluació,  i  s'estableix el

procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció,

de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.

-Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat

en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

-Ordre 38/2017, de4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,

per la qual es regula l’avaluació en ESO, en Batxillerat i en l’ensenyança de l’Educació de

les Persones Adultes en la CV.

-Resolució de 1 de juny del 2021 del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, en la

qual  s’aproven les instruccions per a l’organització i  el  funcionament dels centres que

imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022.

-Decret  104/2018,  de 27 de juliol,  del  Consell,  pel  qual  es desenvolupen els  principis

d'equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià.



-Resolució 29/03/2021 ,  DOGV publicat  en data 31/03/21 sobre la titulació en 2on de

batxillerat de 1ó 2 pendents sempre que la mitjana supere la nota de 5 i que l’equip docent

que imparteix classe en aquest grup estiga d’acord.

1.2. Contextualització

Estem d'acord en què l'acció educativa està influïda per variables del medi físic i

social en què es desenvolupa, és a dir, per la realitat i les necessitats plantejades en cada

situació escolar concreta. En conseqüència, convindrà conèixer des d'on anem a educar,

és a dir, quin és el nostre context escolar.

L'IES Enric Valor de Pego (La Marina Alta), amb poc més de 45 anys d'història, és

l'únic centre públic de secundària de la localitat, la qual compta amb una població que

supera lleugerament els 10.000 habitants.

El nostre institut s'individualitza, entre altres aspectes, pels següents trets que el

caracteritzen:

I.-L'oferta  d'ensenyaments;  el  centre  integra  els  estudis  corresponents  a  l'Educació

Secundària Obligatòria, els de Batxillerat (en les modalitats de Ciències i Tecnologia, i

d'Humanitats  i  Ciències  Socials)  i  els  de  Formació  Professional,  tant  la  Bàsica

d'Informàtica d'Oficina com el de Grau Mitjà i Superior d'Informàtica.

II.-La població escolar; pel que fa a les localitats de procedència, el centre arreplega, en

els ensenyaments d'ESO, a més de l'alumnat de Pego, principalment, a l'alumnat de les

Valls, com Vall d’Ebo, Vall de Gallinera,  Atzúbia- Forna. Hi ha també alumnat procedent

d'altres poblacions de les comarques de la  Safor  i  la  Marina Alta,  cursant  estudis  de

Formació Professional Bàsica, o postobligatoris, al Batxillerat i al Cicle Formatiu de Grau

Mitjà i  Superior. En el cicle de batxillerat, el centre també conta amb alumnes del IES

d’Orba i del Col·legi concertat Sant Antoni de Pego.

Encara que es tracta d'un alumnat majoritàriament autòcton, també hi ha, alumnat

immigrant, principalment europeu (d'Alemanya, Noruega, Regne Unit, Rússia i Ucraïna),

però també sud-americà (de l'Equador, com a país més destacat), i del Magreb (sobretot

del Marroc). En molts dels casos, són alumnes que ja estan bastant integrats en la zona

d'arribada, a nivell lingüístic i cultural, per fet d'haver-hi arribat ací ja fa anys. 

En total el centre disposa de 525 alumnes; dels quals 310 són homes  i 215 són fèmines.

En quant a l’equip docent està format per  69 docents, dels quals  35 són homes  i la resta

34 són dones. 



Quant al nombre de la població escolar, en aquest curs 2021-2022 el centre compta

amb un total de cinc-cents vint i cinc alumnes, dels quals uns 55 ho són al 3r curs d'ESO,

format  28 xiques i 27 xics, distribuïts en tres grups ordinaris, hi ha 1 repetidor. Es tracta

d'alumnes que provenen, per aquest ordre, de famílies treballadores del sector terciari,

industrial, i agrari, agrícola fonamentalment, el qual, amb el temps, ha anat perdent pes en

el panorama econòmic de la comarca de Pego i les Valls.

Tot seguit pararem atenció a les característiques específiques del nivell. La següent taula

mostra la quantitat de matriculats, distribuïts en tres grups pertanyents a 3 er d'ESO, així

com d'altres trets (nombre de xics i xiques) que té autoritzats el centre:

3 er d'ESO A, 20 alumnes, 12 xics i 8 xiques

3 er d'ESO B, 17 alumnes, 7 xics i 10 xiques

3 er d'ESO C, 18 alumnes, 8 xics i 10 xiques 

III.-Els  valors  socials  democràtics;  d'acord  amb el  Projecte  Educatiu,  el  nostre  centre

fomenta els  valors  socials  bàsics com la  tolerància,  la  no-discriminació,  la  llibertat,  el

respecte,  la  pau,  la  convivència,  la  justícia,  la  responsabilitat,  la  cooperació,  la

solidaritat..., que responen a un projecte vàlid de societat, més lliure, plural, justa, pacífica,

i respectuosa envers les persones i l'entorn. En relació amb l'anterior, el centre és també

un àmbit privilegiat per a la recuperació, el foment i la defensa dels nostres trets d'identitat

com a poble, amb la seua llengua i cultura, amb el propòsit que esdevinguem un espai

integrador per a tots.

IV.-El valencià com a llengua vehicular; el centre es localitza en la comarca de La Marina

Alta  on  predomina  el  valencià.  Aquest  curs  acadèmic  com  a  conseqüència  de  la

implantació del PEPLI ( Pla d’ensenyament plurilingüe), en el cas de 3r d'ESO;  en la seua

totalitat les classes s’impartiran en castellà.

De conformitat així mateix amb el nostre Disseny del Programa d'Educació Bilingüe

i del Pla de Normalització Lingüística, la llengua vehicular al centre és el valencià, que ha

d’utilitzar-ne  en tots  els  àmbits:  administració,  claustre,  consell  escolar,  reunions amb

pares, comunicats, activitats d'ensenyament- aprenentatge, etc.

V.-L'horari continuat; el centre, pel seu caràcter comarcal, té un règim horari continuat,

amb classes de matí, des de les 8:00 a les 15:05 hores, i està obert algunes vesprades



per  a  activitats  diverses:  formació  del  professorat  en  grups  de  treball,  reunions  de

coordinació, reunions del Claustre i/o del Consell Escolar.. La distribució del  torn   matutí

que comença a les 8.00 i finalitza a les 13.50 o a les 15.05 segons els dies. Aquest horari

es  divideix  en  7  períodes lectius  amb una  duració  de  55 minuts  la  classe  i  per  dos

esbarjos que comencen a les 10.45–11.05  i un altre a les 13.50-14.10 hores.

VI.-El professorat; centre acull una plantilla de professorat de 69 membres, la majoria dels

quals pertanyen a la plantilla fixa des de fa temps, el que es particularment vàlid per al

Departament de Geografia i Història, la qual cosa ha servit per a cohesionar l'equip humà,

estabilitzar les propostes educatives encetades, millorar el coneixement i seguiment del

nostre alumnat... Per altra part, el professorat ha participat i participa, també des de fa

temps, en programes formatius de tot tipus, per trobar-se al capdavant de la seua tasca

educativa: diversos projectes de formació en centres i grups de treball; projectes europeus

(Sòcrates-Comenius; Leonardo da Vinci; Projecte Regio); tutorització en la formació inicial

del professorat, etc.

VII.-Noves infraestructures i més recursos, arran de la construcció d'un nou centre, en

funcionament  a  partir  del  curs  2011-2012,  han  millorat  i  s'han  eixamplat  les

infraestructures  i  recursos  disponibles  fins  ara  per  a  emprendre  més  eficaçment  les

tasques educatives. Però encara hi ha mancances (falta

d'espais i d'equipament divers en aquests), que hauran de ser resoltes amb el temps.

VIII.-La relació amb l'entorn; el nostre centre manté una estreta relació amb l'entorn. Amb

l'Ajuntament s'hi col·labora a través del Consell Escolar Municipal i a través de l'intercanvi

de serveis;  els  nostres  locals  són la  seu d'algunes activitats  municipals,  així  com del

CREAMA i, d'altra banda, tant l'Ajuntament com el CREAMA ens ajuden dins l'àmbit de les

seues competències. Amb els serveis socials tenim contacte constant i permanent, tant

amb els del municipi de Pego com amb els de la Mancomunitat de la Marian Alta, d'on són

originaris  alguns/es  alumnes;  col·laborem  amb  els  programes  de  prevenció  de

l'absentisme escolar i amb l'orientació de les famílies, que deriven, de vegades, al SEAFI

o a la UCA. També, dins el programa de prevenció de l'absentisme escolar i l'exclusió

social, també col·laborem amb les forces de seguretat (Policia Local i Guàrdia Civil).

Per altra part, des de les distintes matèries que conformen el currículum escolar, i

molt especialment en el cas de la matèria de Geografia i Història, per la seua naturalesa i

objecte  d'aprenentatge,  de  caràcter  social,  es  fa  servir  l'entorn  físic  i  humà,  a escala



local/comarcal,  com  a  important  recurs  didàctic  i,  a  la  vegada,  com  a  objecte

d'aprenentatge, en les activitats d'ensenyament- aprenentatge a l'aula i fora d'ella: eixides,

treballs de camp, investigacions, etc.,

sobre les formes del paisatge natural, les aigües, el clima, la marjal Pego- Oliva, estudi

d'indústries locals,  cooperativa agrícola de Pego, patrimoni  historicoartístic de la zona,

Museu Etnogràfic de Pego, Casa de la Cultura- Centre d'Exposicions de Pego, etc.

En aquest context general que s'acaba de dibuixar hem de situar el  nostre alumnat

de 3r d'ESO, però ara també en altres marcs, com són l'etapa els de evolutiva i educativa

en què s'hi troben, i que caldrà perfilar per tal de comprendre i tindre en compte altres

perspectives des de les quals es durà a terme el procés educatiu.

IX.-Etapa de canvis i intervenció educativa; l'Educació Secundària Obligatòria, que abraça

ordinàriament  l'alumnat  entre  els  12  i  els  16  anys,  coincideix  amb  un  dels  períodes

evolutius decisius del desenvolupament humà, la preadolescència i l'adolescència, en el

qual els i les joves experimenten importants canvis:

- Físics i fisiològics: creixement, canvi de la veu, canvis en els òrgans sexuals...,

que afecten la seua imatge i, de vegades, a la seua autoestima.

- Cognitius:  pas del pensament lògic concret al pensament formal abstracte, que

permet  la  resolució  de  problemes  complexos;  aquest  tipus  de  pensament  significa

capacitat  de  raonament,  de  formulació  d'hipòtesis,  de  comprovació  sistemàtica  de les

mateixes, d'argumentació, reflexió, anàlisi i exploració de les variables que intervenen en

els  fenòmens...  Es  desenvolupen  també  aptituds  intel·lectuals  específiques:  espacial,

verbal, rapidesa perceptiva, augment de la memòria lògica...

-  Afectius  i  de  relació  social: conflictes  emocionals  ocasionats  pels  canvis  que

experimenta  (inseguretat,  irregularitats  de  temperament,  forts  sentiments  i  emocions,

egocentrisme...),  adquisició  d'idees  i  valors  propis,  configuració  de  la  pròpia  identitat,

interès i noves relacions amb l'altre sexe, integració en grups d'iguals, reforçament del

sentit  de  l'amistat,  progressiva  emancipació  de  la  família,  definició  progressiva  dels

interessos vocacionals...

En  aquestes  circumstàncies,  l'ensenyament  ha  de  servir  per  a  estimular  el

desenvolupament  d'habilitats  relacionades  amb el  pensament  abstracte;  per  a  ajudar-

los/les a conèixer i controlar la incidència en la continuïtat de l'esforç que tenen els canvis

emocionals i la maduresa sexual; i per a promoure valors associats al desenvolupament

personal i a la integració social.



X.-Diversitat i intervenció educativa; l'aparent homogeneïtat de l'alumnat del grup-classe,

per  l'edat  i  per  l'espai  comú on  treballen  i  aprenen,  no  pot  amagar  la  diversitat  que

existeix. L'alumnat d'aquesta etapa, i sobretot el del període comprés entre els 14 i els 16

anys (3r i 4t d'ESO), en què s'accentuen les diferències individuals, manifesta enormes

diferències  de  capacitats,  ritmes  i  estils  d'aprenentatges,  motivacions,  interessos  i

expectatives, ocasionats, en gran mesura, per l’àmbit sociocultural que els envolta.

I  com  que  la  diversitat  és  un  fet  inherent  al  desenvolupament  humà,  s’haurà

d’assegurar l’equilibri entre la comprensibilitat del currículum i la innegable diversitat de

l’alumnat, prenent, per part del centre i del professorat, les mesures adients per a garantir

les  mateixes  oportunitats  de  formació  a  tots  i,  molt  especialment  a  l’alumnat  amb

necessitats específiques de recolzament educatiu (amb discapacitats psíquiques, físiques

o sensorials; trastorns greus de la conducta; incorporació tardana al sistema educatiu;

alumnat  amb  necessitats  associades  a  situacions  personals,  socials  o  culturals

desafavorides;  alumnat  amb  altes  capacitats  intel·lectuals),  afavorint  una  atenció

personalitzada que facilita el desenvolupament de les competències clau i la consecució

dels objectius de l’ESO.

XI.-Intencionalitats educatives; eduquem el nostre alumnat per a que:

- Adquirisca els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes

humanístic,   artístic, científic i tecnològic.

- Desenvolupe i consolide hàbits d'estudi i de treball.

- Es prepare per a la incorporació als estudis posteriors i per a la inserció laboral.

- Es forme per a l'exercici dels seus drets i deures en la vida com a ciutadans i ciutadanes.

XII.-El paper de la matèria de geografia i història; en relació amb les finalitats anteriors, la

Geografia  i  Història  juguen  un  paper  fonamental.  La  matèria,  en  la  seua  àmplia

composició disciplinar, identifica l’àmbit del coneixement social l’objectiu fonamental del

qual  és  el  coneixement  i  la  comprensió  dels  fets  i  processos propis  de  les  societats

humanes, en el passat i en el present (base, a la seua vegada, de la construcció del futur),

i les interaccions que tenen lloc amb el medi on s’han desenvolupat o es desenvolupen i

l’organització de l’espai o territori.

La presència de la matèria en el currículum de l’etapa d'ESO (en què constitueix

una assignatura comuna en els quatre cursos, i amb una assignació lectiva de tres hores

setmanals  en  cadascun d'ells),  s’explica  no solament  per  la  seua tradició  pedagògica

(especialment pel que fa a la Geografia i a la Història), sinó també, i sobretot, per les



seues virtualitats formatives, contribuint de manera eficaç al ple desenvolupament de la

personalitat de l’alumnat, i del que en forma part la dimensió socialitzadora -o integració

d'aquest en el seu context sociocultural-, el qual d’altra banda, és inherent al fet educatiu.

Aquesta contribució,  que ja  queda reflectida en els  propis  objectius prescriptius de la

matèria.

2- Objectius d'etapa i la seua vinculació amb la matèria

Els objectius, seguint la definició establida en el Reial decret 1105/2014, són els

“referents relatius als assoliments que l'estudiant ha d'aconseguir en finalitzar cada etapa,

com  a  resultat  de  les  experiències  d’ensenyança-  aprenentatge  intencionalment

planificades a tal fi”.Quant al que hem d'atendre, els objectius d'etapa segons estableix

l'article  15  del  Decret  87/2015,  “garantirà  la  consecució  dels  objectius  establits  per  a

l'etapa en l'article 11 del Reial Decret 1105/2014”. Es planteja que la majoria d'aquests

objectius es relacionen amb la nostra matèria, encara que des de dues òptiques diferents:

Una  disciplinar,  en  què  la  nostra  matèria  respon  al  concret  de  l'objectiu;  i  una  altra

transversal,  quan  l'objectiu  ha  d'influir  en  la  totalitat  del  currículum.  D'aquesta  forma

establim aquest quadre relacional:

OBJECTIUS DE L'ETAPA    RD 1105/2014  L'ASSIGNATURA   

 DISCIPLINAR     

                TRANSVERSAL

a) Assumir responsablement els seus deures,  conèixer i

exercir els seus drets en el respecte als demès, practicar la

tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i

grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i

la igualtat  de tracte i  d'oportunitats entre dones i homes,

com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per

a l'exercici de la ciutadania democràtica.

       X          X

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 mig de

desenvolupament personal. 

         X

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la  igualtat de

drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de

           X           X    



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. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits

de la personalitat i en les seues relacions amb els medes,

així  com rebutjar la violència,  els prejudicis de qualsevol

tipus, els

comportaments  sexistes  i  resoldre  pacíficament  els

conflictes.

           X

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la  utilització de les

fonts  d'informació  per  a,  amb  sentit  critic,  adquirir  nous

coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp

de les tecnologies, especialment les de la informació i la

comunicació. 

          X            X

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat,

que s'estructura en diferents disciplines, així com conèixer i

aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els

diversos camps del coneixement i de l'experiència. 

           X

g) Desenvolupar l 'esperit emprenedor i la confiança en sí

mateix , la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i

la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre

decisions i assumir responsabilitats.

           X

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i  per

escrit,  en  la  llengua  castellana  i,  si  n'hi  haguera,  en  la

llengua  cooficial  de  la  Comunitat  Autònoma,  textos  i

missatges  complexos,  i  iniciar-se  en  el  coneixement,  la

lectura i l'estudi de la literatura. 

          X            X

i)  Comprendre  i  expressar-se  en  una  o  més  llengües

estrangeres de manera apropiada. 

           X

j)  Conèixer,  valorar  i  respectar  els  aspectes  bàsic  de  la

cultura  i  la  història  pròpies  i  dels  demès,  així  com  el

patrimoni artístic i cultural. 

           X            X



k) Conèixer i  acceptar el  funcionament del propi cos i  el

dels altres,respectar les diferències , afermar els hàbits de

cura  i  salut  corporals  i  incorporar  l'educació  física  i  la

pràctica  de  l  'esport  per  a  afavorir  el  desenvolupament

personal i social. Conèixer 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,  contribuint  a  la

seua conservació i millora. 

           X

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de

les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos 

mitjans d'expressió i representació. 

            X

La legislació valenciana assenyala que el desenvolupament curricular buscarà aconseguir

aquests objectius reverenciats i a més afegeix les següents finalitats:

a)  Adquirir  els  elements  bàsics  de  la  cultura,  especialment  en  els  seus  aspectes

humanístic, artístic, científic i tecnològic.

b) Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna,

de manera que es proporciona 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.

c) Orientar a l'alumnat i als seus representants legals, si és menor d'edat, sobre el progrés

acadèmic i la proposta d'itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna.

d) Preparar a l'alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua

inserció laboral.

e) Desenvolupar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució

pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

f) Desenvolupar una escala de valors que inclosa el respecte, la tolerància, la cultura de

l'esforç,  la superació personal,  la  responsabilitat  en la  presa de decisions per  part  de



l'alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la

violència de gènere.

g) Consolidar en l'alumnat hàbits d'estudi i de treball.

h)  Formar  a  l'alumnat  per  a  l'exercici  dels  seus  drets  i  obligacions  en  la  vida

com a ciutadans.

i)  Desenvolupar  metodologies  didàctiques  innovadores  que  incloguen  l'aprenentatge

cooperatiu,  els  projectes  interdisciplinaris,  l'ús  de  les tecnologies  de la  informació  i  la

comunicació, així com la practica de l'educació inclusiva a l'aula.

j)  Basar  la  pràctica docent  en la  formació permanent  del  professorat,  en la  innovació

educativa i en l'avaluació de la pròpia practica docent.

k)  Elaborar  materials  didàctics  orientats  a  l'ensenyament  i  l'aprenentatge  basats  en

l'adquisició de competències.

l) Emprar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculares

d'ensenyament,  valorant  les  possibilitats  comunicatives  de  totes  elles,  i  garantint  l'ús

normal, la promoció i el coneixement del valencià.

3. COMPETÈNCIES

Les competències s'han definit des de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i

el Desenvolupament Europeu, com “la capacitat de respondre a demandes complexes i

dur a terme tasques diverses de forma adequada”.

Suposen una mescla adequada d'habilitats  pràctiques,  coneixements,  motivació,

valors  ètics,  actituds,  emocions  i  altres  components  socials  segons  l’OECD.  Les

competències es poden i deuen aplicar en el context de l'educació formal com en tota

mena de contextos.

Segons el Reial decret 1105/2014 actualment, les competències clau del currículum

del Sistema Educatiu Espanyol són les set següents juntament amb les seues definicions:

Competència en Comunicació lingüística (CCL): “resultat de l'acció comunicativa dins de

pràctiques socials determinades, en les quals l'individu actua amb altres interlocutors i a

través de textos en múltiples modalitats, formats i suports”. L'assignatura de Geografia i



Història contribueix al desenvolupament d'aquesta, ja que es tracta d'una ciència social en

la  qual,  mitjançant  la  interacció  en  debats,  treballs,  comentaris  de  text  i  activitats  de

diversa índole es treballa de manera profunda aquesta acció comunicativa.

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT):  “La

competència matemàtica implica la capacitat d'aplicar el raonament matemàtic i les seues

eines per  a  descriure,  interpretar  i  predir  diferents fenòmens en el  seu context”.  “Les

competències  bàsiques  en  ciència  i  tecnologia  són  aquelles  que  proporcionen  un

acostament  al  món  físic  i  a  la  interacció  responsable  amb  ell  des  d'accions,  tant

individuals  com  col·lectives,  orientades  a  la  conservació  i  millora  del  medi  natural,

decisives per a la protecció i manteniment de la qualitat de vida i el progrés dels pobles”.

En l'assignatura de Geografia i Història es treballa en major mesura la segona

d'aquestes, és a dir, la competència en ciència i tecnologia, sobretot pel que fa a la part de

Geografia, on es treballen profundament: la geografia física; la nostra interacció amb el

nostre món i la repercussió de les nostres accions en el medi natural; les conseqüències

d'una mala gestió; la conservació; i la millora d'aquest entre moltes altres coses.

Competència  digital  (CD):  “és  aquella  que  implica  l'ús  creatiu,  crític  i  segur  de  les

tecnologies de la informació i la comunicació per a aconseguir els objectius relacionats

amb el treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure, la inclusió i participació en

la societat”.  La competència digital  es pot  treballar  d'igual  manera en l'assignatura de

Geografia i Història que en qualsevol altra assignatura. En els temps que corren és bàsic

que l'alumnat siga capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació d'una

manera adequada i eficaç. Per a això és necessari utilitzar tots aquests nous recursos en

la  pròpia  assignatura,  podent-se  realitzar  de  diverses  maneres:  visitant  museus  de

manera virtual; treballant textos d'arxiu originals digitalitzats; treballant sobre fotografies

antigues;  realitzant  consultes  històric-geogràfiques  mitjançant  la  utilització  d'internet;

treballant amb el llibre, les anotacions i els treballs amb ordinador; i una infinitat d'activitats

que cada dia estan més adaptades a aquests avanços tecnològics.

Competència per  a Aprendre a aprendre (CPAA):  “és fonamental  per a l'aprenentatge

permanent que es produeix al llarg de la vida i que té lloc en diferents contextos formals,

no  formals  i  informals”.  Aquesta  competència  es  desenvolupa  en  l'assignatura  de

Geografia  i  Història  com  en  moltes  altres  assignatures  intentant  que  l'alumnat  vaja

aconseguint més autonomia en el seu

aprenentatge.  Per  a  això  l'alumnat  mateix  ha  d'anar  sent  conscient  de  les  seues

capacitats i del que han de fer per a desenvolupar-les. Bona manera de treballar-les en



aquesta assignatura seria fer treballs  (grupals o individuals) utilitzant  una metodologia

basada en problemes.

Competències socials i cíviques (CSC):  “impliquen l'habilitat i capacitat per a utilitzar els

coneixements i actituds sobre la societat, entesa des de les diferents perspectives, en la

seua concepció dinàmica, canviant i complexa, per a interpretar fenòmens i problemes

socials en contextos cada vegada més diversificats; per a elaborar respostes, prendre

decisions i  resoldre conflictes, així  com per a interactuar amb altres persones i  grups

conforme  a  normes  basades  en  el  respecte  mutu  i  en  conviccions  democràtiques”.

Respecte a l'assignatura de Geografia i Història, aquesta és una de les competències que

més  es  desenvoluparan.  Al  cap  i  a  la  fi,  gràcies  a  aquesta  assignatura  aprendran

conceptes i obtindran coneixements sobre la societat en general, i de diferents moments

històrics/èpoques en particular,  també aprendran a interpretar  la  teoria  apresa i  a  ser

crítics davant diversos fets i situacions.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor (SIE): “implica la capacitat de transformar les idees

en actes”. Mitjançant l'assignatura de Geografia i Història l'alumnat haurà d'implicar-se en

el  seu  treball  per  a  aconseguir  objectius,  han  de  tindre  iniciativa  per  a  dur  a  terme

l'aprenentatge i les tasques que aquesta assignatura implica.

Consciència  i  expressions  culturals  (CEC):  “implica  conèixer,  comprendre,  apreciar  i

valorar  amb  esperit  crític,  amb  una  actitud  oberta  i  respectuosa,  les  diferents

manifestacions  culturals  i  artístiques,  utilitzar-les  com  a  font  d'enriquiment  i  gaudir

personal i considerar-les com a part de la riquesa i patrimoni dels pobles”. Una altra de les

competències  que  més  es  desenvolupen  en  l'assignatura  de  Geografia  i  Història,

juntament amb la competència social i cívica, és aquesta. Mitjançant aquesta l'alumnat

aprèn a tindre sensibilitat davant expressions culturals de diferent índole, a respectar- les,

apreciar-les, valorar-les i ajudar la seua conservació, posant en valor el patrimoni cultural i

artístic mundial.

Les competències i els objectius són generals, amb el que resulta difícil valorar el

grau de consecució, per la qual cosa es proposa comparar en dos sentits: Amb la resta

dels alumnes, ja que algunes competències, sobretot les socials, al·ludeixen al treball en

equip i a defensar idees pròpies de forma raonada. Amb el seu nivell al principi, atès que

algunes competències no s'aconsegueixen plenament mai.



4. CONTINGUTS

Els Blocs de continguts de l'assignatura de Geografia i Història de 3r ESO a la 

Comunitat Valenciana, i que hem vinculat amb els objectius seguint el document pont, 

són:

BLOC 1: CONTINGUTS COMUNS A L'APRENENTATGE DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CONTINGUTS OBJECTIUS

GENERALS

D'ETAPA

Estratègies  per  a  definir  problemes  i  formular  preguntes  o  hipòtesis

sobre les causes i conseqüències, i el significat de les transformacions

espacials relacionades amb les activitats

econòmiques i polítiques.

Estratègies per  a  l'elaboració de guions o plans per  a  indagar  sobre

processos geogràfics rellevants de caràcter econòmic i polític.

Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets  geogràfics

de naturalesa econòmica i política.

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.

b), e), f), g)

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

Lectura i interpretació de diversos tipus de mapes temàtics (coropletes,

isocoropletas,  de  punts,  de  flux,  etc.),  de  gràfiques  (lineals,  barres,

circulars,  piràmides  de  població,  etc.),  d'imatges  i  de  la  informació

proporcionada per sistemes d'informació geogràfica.

Foment  de  la  lectura  de  textos  divulgatius  sobre  temes  geogràfics

relacionats amb les activitats econòmiques i polítiques.

Classificació i ús crític de fonts d'informació.

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 estadístiques (barres, lineals, circulars,

piràmides de població, etc.).

b), e), f), h), j),

l)



Ús de procediments d'anàlisis  de diversos documents per  a   establir

comparacions, identificar els canvis, la distribució, localització, interacció

e interconnexió de fets geogràfics.

b),  e),  f),  h),

j), l)

Habilitats  de  comunicació  pròpies  del  seu  nivell.  Procediments  de

citació de fonts

a), b), e) h)

Ús d'eines TIC per  a  organitzar  (marcadors socials,  fulls  de  càlcul),

interpretar la informació i crear continguts en diferents formats: textos,

mapes temàtics, gràfiques, blog, wiki, web,

presentació de diapositives, murals, pòsters, vídeo, debats, exposicions

orals, etc.

Ús  d'entorns  d'aprenentatge  col·laboratiu.  Ús  crític  de  cercadors  en

Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i biaix de les fonts.

a), e), g)

Estratègies  de  pensament:  pensament  alternatiu,  causal  i

conseqüencial, mitjans de perspectiva i alternatiu.

Sentit crític i de la responsabilitat.

b), g)

Asunción de diferents 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.

a), b) c) d),

g)

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.

Sentit crític i de la responsabilitat.

b), d), e), g)

BLOC 2: EL MEDI FÍSIC

CONTINGUTS OBJECTIUS

GENERALS

D'ETAPA

La repercussió dels riscos naturals com a fre del procés de 

desenvolupament econòmic i social de les zones més vulnerables

 f), g)



.

BLOC 3: L'ESPAI HUMÀ

CONTINGUTS OBJECTIUS

GENERALS

D'ETAPA

Localització  i  característiques  de  les  principals  zones   productores  i

consumidores de recursos naturals, productes agraris i manufacturats, i

de serveis,  així  com dels focus d'activitat  econòmica en la  Comunitat

Valenciana, a Espanya, a Europa i en el món.

Les infraestructures de transports, de les xarxes de comunicació i dels

intercanvis comercials i el seu paper en la mundialització de les activitats

econòmiques.

El medi natural com a recurs per al desenvolupament de les diferents

activitats econòmiques.

Activitats  econòmiques i  espais  geogràfics:  Funcionament  del  sistema

econòmic  capitalista:  principis  bàsics,  polítiques  i  agents  econòmics;

problemes socials i desequilibris territorials derivats d'una economia de

mercat  segons  el  nivell  de  desenvolupament  econòmic.  Divisió

internacional del treball: desigualtats regionals en la producció i consum

de béns i serveis.

e), g)

Els  sectors  econòmics  i  la  formació  d'espais  geogràfics  (agraris,

industrials  i  turístics):  elements,  funcionament,  processos  de  canvi,

transformacions espacials i paisatges característics.

Tendències actuals i perspectives de futur.

Localització  i  característiques  de  les  principals  zones  productores  i

consumidores de recursos naturals, productes agraris i manufacturats, i

de serveis,  així  com dels focus d'activitat  econòmica en la  Comunitat

Valenciana, a Espanya, a Europa i en el món.

Les infraestructures de transports, de les xarxes de comunicació i dels

intercanvis comercials i el seu paper en la mundialització de les activitats

econòmiques.

El medi natural com a recurs per al desenvolupament de les diferents

activitats econòmiques.

Activitats  econòmiques i  espais  geogràfics:  Funcionament  del  sistema

e), g)



econòmic capitalista: principis bàsics, polítiques i agents econòmics.

Els  sectors  econòmics  i  la  formació  d'espais  geogràfics  (agraris,

industrials  i  turístics):  elements,  funcionament,  processos  de  canvi,

transformacions espacials i paisatges característics.

Problemes socials i desenvolupament humà desigual a Espanya, Europa

i el món.

Desequilibris territorials, desigualtats polítiques i socials actuals (gènere,

nivell  de  riquesa,  desenvolupament  humà...)  en  diferents  escales

territorials.

c), e), g)

Les infraestructures de transports, de les xarxes de comunicació  i dels

intercanvis comercials i el seu paper en la mundialització de les activitats

econòmiques.

Problemes socials i desenvolupament humà desigual a Espanya, Europa

i el món.

 Les relacions internacionals: aliances, organismes supraestatals (OTAN,

ONU, etc.) i conflictes polítics. El paper d'Espanya en el món.

g)

Problemes  socials  i  desenvolupament  humà  desigual  a   Espanya,

Europa i el món.

,

El problema del deute extern dels països pobres: repercussions socials i

econòmiques.

Problemes mediambientals:  deterioració del medi  natural i  esgotament

dels recursos naturals.

Conscienciació de la necessitat de racionalitzar el consum dels recursos

naturals i de reduir els efectes nocius de l'activitat econòmica en el mitjà.

Mesures  correctores  i  polítiques  de  conservació  i  protecció  del  medi

ambient: aprofitament sostenible dels recursos naturals (fonts d'energia i

matèries  primeres),  racionalització  de  la  producció  d'aliments  i  de

manufactures i aposta per les fonts d'energia renovables.

Desequilibris territorials, desigualtats polítiques i socials actuals (gènere,

nivell  de  riquesa,  desenvolupament  humà...)  en  diferents  escales

territorials.

Les relacions internacionals: aliances, organismes supraestatals (OTAN,

ONU, etc.) i conflictes polítics. El paper d'Espanya en el món.

Organització territorial i espai geogràfic: L'organització política del territori

a), b), e),g), k)

d)



i  el  traçat  de  les  fronteres.  L'organització  territorial  d'Espanya  (model

autonòmic) i de la Unió Europea com a processos en construcció.

Els sistemes polítics en el món: tipus, funcionament i conflictes.

Activitats  econòmiques i  espais  geogràfics:  Funcionament  del  sistema

econòmic  capitalista:  principis  bàsics,  polítiques  i  agents  econòmics;

problemes socials i desequilibris territorials derivats d'una economia de

mercat  segons  el  nivell  de  desenvolupament  econòmic.  Divisió

internacional del treball: desigualtats regionals en la producció i consum

de béns i serveis.

Els  sectors  econòmics  i  la  formació  d'espais  geogràfics  (agraris,

industrials  i  turístics):  elements,  funcionament,  processos  de  canvi,

transformacions espacials i paisatges característics.

Tendències actuals i perspectives de futur.

 g)

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Els criteris d'avaluació expressen el tipus i grau d'aprenentatge que s'espera que

hagen  aconseguit  els  alumnes  en  un  moment  determinat,  respecte  d'algun  aspecte

concret de les capacitats indicades en els objectius generals. Els criteris són els següents:

BLOC 1

BL1.1.  Planificar  la  realització  d'una  indagació  sobre  problemes  geogràfics  amb  la

supervisió  del  docent  mitjançant  la  formulació  de  problemes  a  partir  de  preguntes  i

hipòtesis sobre la diversitat espacial, la interacció que es donen en l'espai geogràfic i els

canvis i proposar un pla ordenat i flexible d'accions que faciliten la selecció d'informació i

recursos a partir  de fonts diverses,  l'estimació del  temps necessari  i  l'organització del

treball individual i grupal.

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 (mapes, infografies,

gràfiques), usats com a fonts,  a les quals es pot accedir a través de diversos mitjans

(biblioteques, Internet, eixides de

camp)  i  aplicar  estratègies,  concordes  al  seu  nivell,  de  cerca,  registre,  selecció  i

organització de la informació.



BL1.3. Interpretar les dades, evidències i informació mitjançant la seua representació en

forma de gràfiques, diagrames, taules, mapes, informes o síntesis de conclusions, usar

destreses  cartogràfiques  i  analitzar  els  fets  geogràfics  des  d'una  perspectiva  que

relacionen espais de diferent ordre de magnitud.

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

a transmetre de forma organitzada els

seus coneixements, interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no discriminatori i

utilitzar la terminologia conceptual adequada.

BL1.5.  Usar  diferents  eines  informàtiques  per  a  buscar,  seleccionar  i  emmagatzemar

diversos documents, considerats com a fonts, de forma contrastada en mitjans digitals i

col·laborar i comunicar-se per a elaborar continguts i interpretar-los compartint aquesta

informació en entorns virtuals d'aprenentatge i  adoptar un comportament que previnga

males pràctiques.

BL1.6. Buscar i seleccionar informació sobre entorns acadèmics i professionals vinculats

amb els coneixements corresponents al batxillerat i analitzar els coneixements, habilitats i

competències necessàries per  al  seu desenvolupament  i  comparar-les amb les seues

pròpies aptituds i interessos

per a generar alternatives davant la presa de decisions vocacional.

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 a resoldre

conflictes i discrepàncies.

BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i

proposar accions sent conscient es les seues fortaleses i febleses, mostrar curiositat i

interès  durant  el  seu  desenvolupament  i  actuar  amb  flexibilitat  buscant  solucions

alternatives.



BLOC 2

BL2.1.  Argumentar  com els  riscos naturals  poden representar  un fre  en  el  procés de

desenvolupament econòmic i  social  de les àrees afectades,  fent  referència als factors

físics, a les desigualtats socials i a les limitacions econòmiques i tècniques dels països

menys desenvolupats i realitzar propostes per a millorar la protecció de la població més

vulnerable.

BLOC 3

BL3.1.  Explicar  la  localització  de  les  principals  zones  productores  i  consumidores  de

recursos  naturals,  productes  agraris  i  manufacturats  i  situar-  les  en  el  seu  context

geopolític  considerant  diferents  escales  d'anàlisis  i  l'ús  de  mapes  temàtics  i  dades

estadístiques.

BL3.2. Diferenciar els paisatges representatius dels diversos espais econòmics a partir

d'imatges,  croquis i  plans i  descriure la seua distribució en regions de diferent escala

considerant factors de tipus ambiental i social.

BL3.3. Relacionar les actuacions dels agents socials i polítics sobre l'espai geogràfic amb

la  necessitat  de  satisfer  les  necessitats  socials  bàsiques  (alimentació,  habitatge,

desplaçament i oci) i seleccionar exemples de com aqueixos comportaments i interessos

tenen conseqüències ambientals i  socioeconòmiques en el  context d'una economia de

mercat, per a comprendre millor els processos econòmics i polítics més significatius.

BL3.4. Analitzar la dinàmica i el funcionament d'espais geogràfics de diferent ordre de

magnitud i la globalitat de les interconnexions que els configuren i exemplificar-les tenint

com a  referència  l'intercanvi  de  productes  i  béns  (xarxes  de  transport)  i  d'informació

infraestructures de comunicació),  el  desplaçament de població i  la  presa de decisions

polítiques i econòmiques.

BL3.5  Delimitar  els  desequilibris  territorials  i  la  dimensió  espacial  de  les  desigualtats

socials quant al desenvolupament humà i aplicar aquestes nocions a l'anàlisi de fets de

l'actualitat  relatats  pels  mitjans  de  comunicació  considerant  el  seu  possible  biaix

informatiu.



BL3.6. Estimar el grau d'idoneïtat d'algunes polítiques socials, econòmiques o territorials

quant a la seua capacitat per a generar conflictes polítics, desigualtats socials i problemes

mediambientals, adoptant una actitud crítica i elaborar propostes basades en el respecte

als drets humans i el desenvolupament sostenible.

BL3.7.  Explicar  les  transformacions dels  espais,  territoris  i  paisatges fent  referència a

processos econòmics i  polítics i  destacar la importància de la dimensió temporal  dels

fenòmens geogràfics a l'hora de comprendre la realitat actual.

6. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

Els tres instruments d'avaluació que proposem són els exàmens tradicionals,  el

registre  de  classe,  i  una  àmplia  varietat  d'instruments  recollida  en  el  porta-nos-li  de

l'alumne.  Quant  als  exàmens,  es  realitzaran  dues  o  tres  proves  per  avaluació  que

comprendran per norma una  unitat didàctica. Justificant-nos pel criteri 1.4 del Bloc 1, es

tindrà en compte la coherència, l'ortografia i la redacció podent comptar fins a un punt.

El  Registre  individual  d'acompliment  en  classe,  tindrà  en compte  a  més de la  nostra

informació com a professors, la que ens puga proporcionar el tutor o fins i tot la de l'aula

de convivència, si es tracta d'un alumne/a particularment alterable, i n'hi ha en el centre.

En aquest sentit els criteris del Bloc 1, del 1.1 al 1.8 tindran especial protagonisme.

El Quadern o carpeta de tasques té una doble funció:

a. L'alumne/a selecciona activament els continguts rellevants

b.  El  professor  avalua  la  seua  activitat,  reconeixent  que  continguts  han

arribat

als seus alumnes.

c.  Treballs  d’investigació  i  de  pràctiques que estan pujat  a  la  plataforma

Aules.

L'alumne haurà de mostrar i defensar oralment al final del trimestre aquest quadern

o carpeta,  que pot  ser  físic  ,  els  treballs  poden ser  virtuals.  Podrà incloure:  fitxes de

pel·lícules;  treballs  amb  mapes;  diccionari  de  conceptes  o  biografies;  anotacions  de

classe; comentaris de text. Amb aquest instrument d'avaluació, els criteris dels blocs 2 i 3

queden coberts.

Els alumnes podran disposar d'aquestes tasques en l'examen, la qual cosa permet

que els criteris del Bloc 1 siguen usats d'una manera realment significativa i comprensiva.



7.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L'antiga i sovint qüestionada distribució dels continguts en conceptes, procediments

i  actituds,  s'ha  reinserit  i  unificat  de  nou  en  el  llistat  dels  continguts  i  en  els  criteris

d'avaluació. D'altra banda, havent d'avaluar per competències, pensem que l'avaluació ha

de centrar-se menys en els continguts i més en, a través d'ells, desenvolupar aquelles

amb proves comprensives. Sobre aquesta base, aquests seran els capítols a considerar

per a la qualificació:

1) Un 50% de la nota eixirà dels resultats dels exàmens esmentats en l'apartat

anterior, que com a norma empraran una sessió (55 minuts). En ells serà bàsic:

-L’ utilització adequada del vocabulari propi de les Ciències Socials,

- L'expressió coherent, l'anàlisi i la capacitat de vincular conceptes més enllà

de

                         l'aprenentatge memorístic, percebent la interrelació de tot fet geogràfic.

-La defensa raonada de les idees pròpies, amb independència de criteri i

rigor

                         intel·lectual.

- Mostrar sensibilitat i sentit de la responsabilitat davant les problemàtiques

                         socials.

- Particularment d’interès serà veure si  l'alumne és capaç de formular les

seues

   pròpies preguntes sobre els processos geogràfics i històrics estudiats en la

  unitat,  encara  que  això  també  ho  valorarem en  el  portafoli  (quadern),

observant   quin ha sigut la selecció dels continguts que l'alumne ha fet.

2)  Un 30% ho obtindrem del  segon instrument d'avaluació,  el  portafoli  amb les

tasques de l'alumne, que podran utilitzar en l'examen i serà comprensiu i  estrictament

centrat en avaluar competències.

3) El registre individual de l'alumne, que com hem dit, no tindrà en compte només la

seua  disposició  a  l'aula,  sinó  també  altres  informacions  abans  ressenyades,

comportament,  puntualitat,  respecte  per  les  instal·lacions,  etc....  Aquest  apartat

complementarà la nota en un 20%.

4) La realització d'un treball de recerca utilitzant documentació geogràfica podrà

pujar  un  altre  10%  extra.  Aquest  treball  haurà  de  ser  proposat  al  professor,

aprovat,  controlat  i  avaluat.  Aquest  treball  podrà permetre valorar  competències

com la social i ciutadana o fins i tot la digital, i en el seu disseny s'especificarà sempre el

perfil competencial que es persegueix adquirir i valorar (criteri d'avaluació B1 1.8, B1 1.1),



amb  especial  cura  a  observar  si  l'alumne  el  sap  vincular  amb  un  possible  futur

professional (criteri B1 1.6).

La proposta de data d'exàmens ens servirà per a treballar la cultura democràtica i

la negociació entre els propis alumnes. Els exàmens no podran ser canviats de data el dia

anterior i una vegada situada la mateixa només podrà ser canviada per unanimitat. En el

cas que una persona no poguera presentar-se a l'examen per una força major està haurà

de ser comunicada preferiblement abans de l'examen i valorada pel professor. La malaltia

haurà  de  ser  justificada  amb  algun  tipus  de  certificat  mèdic.  En  qualsevol  altre  cas

s'entendrà  que  l'alumne  no  s'ha  presentat  a  l'examen.  L'absentisme  continuat  a  les

classes no justificat podrà llevar el dret a l'avaluació contínua de tal forma que l'alumne

hauria d'examinar-se, segons els centres, al maig amb la convocatòria final de pendents,

o ja al juny (En la pràctica aquest tipus de mesures es comentaran els primers dies amb la

finalitat que l'alumnat no falte als exàmens al·ludint a problemes de salut que molts són

fingits. L'objectiu desitjable és que aqueix tipus de mesures no hagueren d'aplicar-se).

Òbviament es comunicarà el resultat dels exàmens als alumnes i es revisaran. 

Pel que fa a l'avaluació final del curs aquesta eixirà de la mitjana aritmètica de les

proves  realitzades  al  llarg  del  curs,  avaluació  contínua  compatible  amb  el  caràcter

acumulatiu de la nostra matèria. Aquesta nota final pot ser influenciada fins a un 10% si

l'alumne ha conclòs correctament els treballs de recerca. Al juliol l'alumne que haja suspès

al juny haurà de recuperar tot el curs, els criteris d'avaluació seran els mateixos.

Els exàmens extraordinaris de final de juny, que són per als alumnes que no hagen

superat parcials o hagen perdut el seu dret a l'avaluació contínua per l'absentisme, no

seguiran el model anterior, sinó que seran una sèrie de 20 preguntes de grandària mitja

sobre tota la matèria. La duració d'aqueix examen serà de 1’30 hores. Aquesta proposta a

dia de hui està en l’aire. En cas, que la Conselleria suprimisca els exàmens extraordinaris

es farà una recuperació durant el transcurs del  trimestre corresponent.

8. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

La  metodologia  més  adequada  per  a  aquesta  programació  serà  expositiu

participativa, procurant despertar d’interès de l'alumne. Les exposicions teòriques no han

de ser  excessivament llargues per  a  trencar  la seua passivitat  inicial,  mostrant en un

primer moment els aspectes més atractius de la unitat, implicant-los en la matèria d'estudi

amb les seues intervencions, dubtes, opinions o suggeriments ; aquest principi  estava

basat en l'anomenat mètode constructivista. El constructivisme entén el coneixement com

una  construcció  realitzada  des  de  l'interior  de  l'individu.  Se  suposa  que  el



desenvolupament del xiquet és un procés innat i el coneixement una construcció personal,

que es produeix quan l'individu, a través de mecanismes d'acomodació i assimilació, rep

les  noves  informacions  modificant  alhora  les  seues  estructures  de  coneixement

preexistents.

En la nostra seqüenciació dels continguts, hem partit d'aquests principis perquè la

participació  dels  alumnes  creixa  de  manera  que  el  professor  vaja  quedant  com  a

moderador, assessor i guia, perdent a poc a poc el protagonisme.

El professor és un mediador que orienta i proporciona oportunitats per a posar en

pràctica els nous coneixements, de manera que l'alumne comprova d’interès i la utilitat de

l'aprés, consolidant el seu aprenentatge. L'accés als instruments culturals requereix d'una

mediació educativa. Els adults, l'escola i el professor, són els encarregats de despertar en

els alumnes les capacitats que no poden

desenvolupar-se de manera autònoma, capacitats que es troben en procés de maduració.

L'aprenentatge  significatiu  es  plasmarà  sovint  en  la  utilització  del  professor  de

proves prèvies per a així esbrinar els coneixements dels seus alumnes i partir exactament

del seu nivell  de coneixements. D'altra banda, en l'explicació es partirà sovint  des del

pròxim per a després explicar el llunyà, des del local per a després passar a la mundial.

Procurarem seqüenciar les activitats de manera que l'alumne es vaja enfrontant

gradualment a tasques cada vegada més complexes, procurant així mateix la creació de

grups de treball i fomentar d'aquesta manera les relacions

interpersonals i l'esperit de participació i col·laboració. Potser els temes de Geografia, pel

seu caràcter més pròxim i quotidià són més adequats per a aquest tipus de treballs.

Recursos didàctics i organitzatius: Un recurs didàctic es pot definir com qualsevol

mitjà  o  ajuda que facilita  els  processos d'ensenyament-  aprenentatge.  Pot  distingir-se

entre metodològics (tècniques, agrupaments, de continguts a l'entorn pròxim) i recursos

materials. Aquests últims comprendrien tant  els materials estrictament  curriculars, com

qualsevol  altre  mitjà  útil  no  creat

necessàriament per a l'àmbit docent. En qualsevol cas, el principal recurs pel qual s'opta

en aquesta programació és el llibre de text ( 3de Geografia i Historia. Editorial: Vicens

Vives) posat que ofereix múltiples avantatges com la claredat o  abundància d'exercicis i

propostes.  A més a més, les activitats  es  penjaran en la  plataforma Aules, aquest curs

es convertirà en una eina fonamental per a treballar l’assignatura. Aixi i tot, el llibre  és un

element  instrumental  i  essencial  del  procés  d'ensenyament  –  aprenentatge.  Se

seleccionaran  els  continguts  rellevants  i  es  proporcionaran  materials  complementaris

basats en els interessos de l'alumnat.



Altres principis de gestió del llibre:

• Reciclatge d'altres anys, donat el seu caràcter complementari.

• Formació contínua i externa del docent (annex).

•  Crítica: El  docent s'encarregarà que els alumnes comprenguen que pot

tindre

                         errors a l’ igual que el propi professor.

Les TIC, tecnologies de la informació i la comunicació, proporcionen gran quantitat

de recursos que avancen tan ràpid que val la pena reflexionar sobre la imatge, un mitjà

poderós,  emotiu  i  simplificador,  que  requereix  una  formació  i  una  permanent  mirada

crítica, en el món de les fake news i la desinformació.

Les  aules  disposen  d'ordinador,  projector  i  pantalla,  que  s'utilitzaran  per  a  les

presentacions. A més,  el  centre disposa d'aula d'informàtica,  que utilitzarem en casos

concret. El cinema i el vídeo poden ser molt valuosos, però tota l'experiència educativa no

ha de residir en el vídeo; es utilitzat com a eina de suport, necessita de claus que guien la

seua lectura, ha de ser un visionat actiu i amb objectius concrets. També hem de trencar

amb la unidireccionalitat de la seua recepció fent partícips als alumnes. Finalment, els

vídeos haurien de situar-se en clau transversal, presentant problemes socials en totes les

seues dimensions. Per aqueixa raó, s'utilitzaran imatges de suport i vídeos d'un màxim de

30  minuts,  per  a  reforçar  l'explicació.  Òbviament  la  major  part  d'ells  provindran  de

YouTube, on d'altra banda molts alumnes reben la major part de la seua informació, no

eixint  quasi  mai  del  cercle de les seues subscripcions. Per això és que el  principi  de

mirada crítica continuarà aplicant-se. Ni alumne ni professor han de ser merament actors

passius.

La revolució  tecnològica  que ha viscut  la  humanitat  en les últimes dècades ha

irromput en l'educació per a bé o per a malament, i tot docent ha de posicionar- se. La

LOMCE indica que els alumnes han d'aconseguir la competència digital així que aquesta

programació les inclou.

El centre compta amb una plataforma virtual tipus Moodle que la utilitzem, encara

que  farem  un  blog  de  classe,  quan  ja  s'usen  altres  recursos  com  Kahoot,  la  open

classroom, apuntant a un món educatiu completament nou.

En general les TIC les usarem per a aquestes funcions:

• Obtenció crítica d'informació, ben citada

• Adquisició de materials pel professor, a través d'editorials o no.

•  Gestió  de  l'ensenyament  o  Ítaca  per  a  la  comunicació  amb  els

alumnes i amb



                                    els pares / mares, encara que com a tutors sovint s'usen grups de

Telegram..

                                WEB FAMILIA  Aules com a estructura permanent de continguts i

comunicació           amb l'alumnat.

• Disseny: Confecció de materials per part dels alumnes i el docent, 

penalitzant greument els intents de plagi.

• Activitats interactives en pàgines de jocs sobre la UE, test, etc. Sota

el respecte a la llei de protecció de dades.

Metodològicament podrem utilitzar les TIC com:

•  TEC: exposar i comunicar (projectar continguts o vídeos). Inspirats en la

teoria

VAK, que explica que la informació l'obtenim de forma Visual, Auditiva i Kinestésica.

• TIC: Exercicis interactius d’autocorrecció

• TAC Tècniques d'aprenentatge Cooperatiu (Telegram, Moodle, ...).

Els agrupaments a l'aula tenen gran importància. Aquesta proposta metodològica

usarà tres tipus: grup mitjà, xicotet i treball individual.

•  Grup mitjà (classe), per a: Aprenentatge de dades i fets, conceptes, principis i

teories, així com de procediments i elements transversals, especialment de respecte,

dinàmica de grup, tolerància, saber escoltar...; tasques de coavaluació.

• Grup xicotet (2-6 alumnes), per a: cerca d'informació; realització de jocs i activitats

de síntesis; ampliació i reforç (mesures d'atenció a la diversitat)

•  Treball individual, per a la reflexió i la pràctica personalitzada: memorització de

dades  i  fets;  aprofundiment  i  anàlisi  de  conceptes,  principis  i  teories;  exercitació  de

procediments; exercici d'actituds individuals: superació, rigor...; tasques d'autoavaluació.

Pel que fa a l'organització de l'espai i del temps, les 4 parets de l'aula ofereixen un

interessant escenari  per a ser decorades amb temes i  motius referents als continguts

impartits.

Òbviament a més s'insistirà en classe en la necessitat  i  en el  deure de cuidar l'espai

educatiu,  passant  d'una  postura  reactiva  a  una  proactiva.  De  la  mateixa  forma  es

treballarà la disposició de les taules i les cadires podent dedicar algun temps a principi de

curs  a  explicar  les  diferents  possibilitats  de  col·locació,  treballant  amb  ells  aqueixes

possibilitats  a  través  de  sociogrames  que  ells  mateixos  elaboraren,  obtenint  així

informació el docent dels equilibris“socials” de l'agrupament, que sovint se'ns escapen.



Un  bon  docent  ha  de  gestionar  el  seu  grup  perquè  les  emocions  es  puguen

canalitzar correctament,  apoderant a l'alumne, aconseguint que l'escola siga una mica

més que un lloc on es preparen els exàmens tradicionals.

 L'anomenada  competència  emocional  comprendria  la  capacitat  de  prendre

consciència de les nostres emocions, dels sentiments dels altres, tolerar les pressions i

frustracions de l'escola, treballar en equip. Un alumne o un docent competent emocional

seria capaç d'adoptar una actitud empàtica, amb més possibilitats de desenvolupament

personal,  fomentant i  beneficiant-se de la participació,  i  la convivència positiva. D'altra

banda, atendrem a la intel·ligència interpersonal que seria la capacitat per a treballar de

forma efectiva amb la gent mostrant empatia i comprensió, a més a més té la capacitat

per a treballar amb un mateix, tenint una autoimatge acceptada, disciplina, comprensió i

amor propi.

Aquesta distinció ens resultarà particularment útil per a treballar la competència 

emocional, normalment des de la tutoria assessorats pel departament d'orientació.

Segons la distinció esmentada:

Intel·ligència interpersonal (bones pràctiques)

Des de les primeres setmanes, s'estarà especialment atent a quan sorgisquen les

qüestions per a abordar-les immediatament i donar lloc a normes; És important que el

professor les tinga clares, no dubte i les exigisca; aquestes seran poques però clares, i

han de permetre l'aprenentatge; principis per a delimitar si una conducta és adequada o

no:  La  meua  conducta  o  actitud  repercuteix  negativament  en  altres  persones?  Què

passaria si tots férem el mateix?; Si les normes concretes no són consensuades, seran

ben explicades; norma bàsica serà el respecte fonamental multidireccional.

Intel·ligència intrapersonal (Bones pràctiques) 

Els  reforços  positius  i  negatius  seran  immediats,  sent  els  primers  molt  més

abundants  i  en  la  mesura  que  l'alumne  mostre  millora  en  alguna  competència  (no

solament notes).El professor orientarà de forma assertiva però clara, indicant quin canvi

es desitja, parlant des d'un mateix, jutjant l'actitud, no a la persona; tècniques de correcció

no agressives per a reconduir el procés

d'ensenyament – aprenentatge. Molts conflictes s'eviten prevenint; Ensenyar a través de

l'exemple: oferir i donar respecte, treballar i exigir treball, transmetre i fomentar l'actitud

positiva,  l'autocrítica  exempta  d'ironia,  sentir  per  a  ensenyar  empatia,  tindre  altes



expectatives per a sentir-se útils i que creguen en ells mateixos. En un pla concret, heus

ací unes pràctiques que promouen la motivació:

Demanar  als  alumnes  que  rendisquen  comptes  periòdicament;  proporcionar  tasques

adequades  per  a  casa;  verificar  la  comprensió;  metes  i  expectatives  clares  i

“RAONABLES”; ús d'aprenentatge cooperatiu. 

En cas  de confinament  pel  COVID 19, en  funció  de  període del  confinament

s'utilitzarien els criteris de la metodologia que va usar en l'annex II dels curs 2019-20

-Repassar els continguts tractats durant les dues primeres avaluacions. Ho hem fet

a través d'una tria de les activitats de síntesi i consolidació contingudes als volums del

llibre de text, així com de tasques utilitzant mitjans tecnològics (vídeos, àudios, enllaços

web) d'interès per a l'assentament dels continguts apresos.

-Per  tal  que l'alumnat que ha suspès alguna de les dues avaluacions anteriors

s'han proporcionat una selecció de qüestions, organitzades per temes, per a recuperar la

matèria.

-Avançar en el temari, treballant aquells aspectes que, pel seu caràcter de bàsics i

essencials, considerem fonamentals per a una correcta comprensió de la matèria. Aquest

punt es podrà modificar en funció de que s'apliquen o no el confinament. Els temes que

podré impartir   i  també podran patir  una modificació.  Els temes estaran  publicats en

Aules.

    En cas de confinament utilitzaré la plataforma Webex per a donar classes on-line,

la comunicació en els pares a través de la web família i la publicació de notes en aules.

9. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE L'ALUMNAT AMB 

NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE 

REQUERISCA ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DELS DESIGUALTATS 

(MESURES DE NIVELL III I NIVELL IV).

Els principals referents legislatius de la Comunitat Valenciana referent a això són el

Decret 104/2018 de 27 de Juliol  del Consell,  pel qual  es desenvolupen els conceptes

d'equitat i inclusió en el sistema educatiu valencià, complementat per l'ordre 1/2019, de 8

de gener, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sobre els Serveis

Pedagògics escolars i es desenvolupa

l'anterior decret.



L'E.S.O.  ha  d'atendre  les  necessitats  educatives  de tots  els  alumnes,  tant  dels

quals requerisquen un esforç perquè tenen certes dificultats en l'aprenentatge, objecte de

com d'aquells el nivell  dels quals estiga per damunt de l'habitual. A això es refereix el

decret  esmentat  com  a  resposta  diferenciada.  Els  conceptes  d'equitat  i  inclusió  són

fonamentals a l'hora de l'exercici de l'activitat educativa, perquè es tracta de personalitzar

el procés d'ensenyament- aprenentatge. La tendència actual ha anat en la línia de passar

atendre els alumnes amb  “problemes” a atendre a “tots els alumnes” en el  que tenen

cadascun d'individualitat.  És la pedagogia diferencial  (Jiménez Fernández, 2005).  Això

exigeix  assumir  les  diferències  en  interior  del  grup,  així  com  la  realització  constant

d'avaluacions inicials.  El que caracteritza a aquests ajustos és que les mesures tenen

caràcter ordinari i no afecten els components prescriptius del currículum.

El decret esmentat al·ludeix a 4 nivells de resposta educativa davant les diferències

de l'alumnat, i  l'actual convocatòria ens convida a centrar-nos en les dues últimes (en

negreta):

- Primer nivell: Tota la comunitat educativa i el seu entorn.

- Segon nivell: Grup-Classe

- Tercer Nivell: alumnat que requereix una resposta diferenciada,individualment o

en grup, que impliquen suports ordinaris addicionals:

 Mesures curriculars sense eixir del currículum per a assegurar promoció, titulació

o inserció en el món laboral.

  Inclouen  activitats  d'enriquiment  o  reforç,  adaptacions  curriculars  no

extraordinàries,  organització  d'àmbits  o  programes  de  diversitat  reflectits  en  el  PAC.

També els acompanyaments i suports d'alumnat, millorant la seua autoestima i vincles

amb el grup i la comunitat, el risc d'exclusió.

  Impulsors:  Equip educatiu  coordinat  per  tutoria,  amb assessoria  d'Orientació  i

docents especialitzats de suport.

 Documentació: pla d'atenció a la diversitat, el pla d'acció tutorial i el pla d'igualtat i

convivència continguts en el  projecte educatiu de centre i  la seua concreció en el  pla

d'actuació per a la millora (PAM).

-Quart  Nivell: alumnat  amb  necessitats  específiques  de  suport  educatiu  que

requereix  una  resposta  personalitzada  i  individualitzada  de  caràcter  extraordinari  que

implique suports especialitzats addicionals:

  Requeriments:  avaluació  sociopsicopedagògica  i  l'emissió  de  l'informe

corresponent.



  Inclouen:  adaptacions  curriculars  individuals  significatives,  les  adaptacions

d'accés  que  requereixen  materials  singulars,  personal  especialitzat  o  mesures

organitzatives  extraordinàries,  els  programes  específics  que  requereixen  adaptacions

significatives del currículum, i els programes singulars per a l'aprenentatge de habilitats

d'autoregulació del comportament i les emocions o habilitats de comunicació interpersonal

i de relació social. 

Així  mateix,  la  flexibilització  de  l'escolarització,  les  pròrrogues  de  permanència

extraordinària per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, la determinació de la

modalitat d'escolarització o les mesures transitòries que faciliten la continuïtat del procés

educatiu de l'alumnat que, per les seues condicions de salut mental, requereix suports

addicionals especialitzats externs.

  Agents:  equip educatiu, coordinat per la tutoria del grup, amb l'assessorament

d'orientació, docents de suport, no docents de suport, l'Administració, segons el requerit

per l'avaluació abans esmentada.

  Documentació:  Pla  d'Actuació Personalitzat  (PAP),  que serà  finalment  avaluat

col·laborativament pels docents, les famílies i, si pot ser, l'alumne.

S'entén per adaptació curricular el  conjunt de modificacions realitzades en un o

diversos dels components del currículum i/o en els elements d'accés a aquest, per a un

alumne  concret.  Poden  tindre  diferents  graus  de  significació.  Són  adaptacions  no

significatives aquelles modificacions en l'accés al  currículum que permetran a l'alumne

desenvolupar les capacitats enunciades en els

objectius generals d'etapa: organització dels recursos humans, distribució d'espais, aula,

equipament i recursos, horari i agrupament o mètodes de comunicació alternatius com,

per exemple, el Braille. En el context legislatiu abans exposat, es tracta del nivell III. Seran

considerades com més significatives les que afecten els elements bàsics del currículum:

objectius educatius, continguts i criteris d'avaluació.

Les Adaptacions Curriculars tenen com a funcions bàsiques les següents:

• Concretar la resposta educativa que se li donarà a l'alumne.

• Respondre des de la programació de cicle/aula a les necessitats educatives dels

alumnes.

•  Especificar  la  intervenció  coordinada  amb  cada  alumne  concret  dels  serveis

educatius interns i externs.

Les  adaptacions  es  poden  introduir  en  enfocar  determinades  activitats  com  a

conseqüència  dels  diferents  graus  de  coneixements  previs  detectats,  diferents  graus

d'autonomia i responsabilitat, o per la identificació de dificultats en cursos anteriors , etc.



Aquestes modificacions hauran de produir-se també com a prevenció. En qualsevol cas,

no són aconsellables metodologies homogeneïtzadores basades en l'alumne mitjà, que

preveuen  unes  activitats  i  uns  recursos  materials  uniformes,  ni  aquelles  les

característiques  de  les  quals  fan  inviable  tant  la  intervenció  activa  de  l'alumne  com

l'observació  efectiva  d'aqueixa  intervenció  per  part  del  professor.  La  millor  manera

d'atendre  la  diversitat  és  previndre  amb  una  bona  programació  que  afavorisca  la

individualització de l'ensenyament. No obstant això, malgrat això, continuaran apareixent

dificultats  d'aprenentatge  en  els  alumnes,  encara  que  aquestes  siguen  menys  forts  i

nombroses. Les dificultats poden analitzar-se com un continu, en un dels pols del qual

estarien els alumnes que satisfan les seues necessitats amb les mesures d'atenció a la

diversitat  ja  esmentades  i,  en  l'altre,  els  que  necessiten  que  s'incorporen  mesures

extraordinàries.

Propostes per al Nivell III:

• Diagnòstic previ a l'inici de cada unitat didàctica.

•  Atenció  a  alumnes  de  procedència  estrangera  (Presenten  desfasaments

curriculars  desconeixement de la llengua castellana i de la llengua pròpia de la Comunitat

Valenciana): Flexibilització del temps de realització de tasques, posada a la disposició de

materials de suport.

•Segmentat i seqüenciat de tasques segons criteris de dificultat.

• Activitats sobre continguts complementaris o d'ampliació.

•  En el procés helicoïdal de l'organització dels aprenentatges s'estableixen en les

activitats successius “recorda” de coneixements ja exposats, i  es remet als alumnes a

l'espai  en  el  qual  s'exposen  per  extens.  Es  desenvolupa  una  pràctica  més  o  menys

guiada: per als alumnes amb els coneixements ja adquirits, els  “recorda” actuen com a

mera  activació  de  coneixements  previs;  mentre  que  per  a  uns  altres  suposen  una

orientació específica que supleix o reforça la seua

competència.

Cerca d'un ambient de treball que afavorisca l'autonomia i el treball en grup, sense

pèrdues de temps, de tal forma que permeta al professor una major disponibilitat per a

identificar dificultats.

•  Reflexió  prèvia  del  docent  sobre  quins  són  els  aprenentatges  bàsics  i

imprescindibles per a continuar progressant.



•  Ús  de  materials  didàctics  específicament  preparats  tant  en  el  reforç  com en

l'ampliació,  en  la  lectoescriptura  i  el  processament  (ràpid),  de  textos,  qüestió  que

homogeneïtza sovint a alumnes de nivell alt i baix.

L'organització de grups de treball flexibles en el grup bàsic permet que els alumnes

puguen  situar-se  en  diferents  tasques,  proposar  activitats  de  reforç  o  aprofundiment

segons les necessitats de cada grup, adaptar el ritme d'introducció de nous continguts,

etc.

Proposades per al nivell IV:

•  Totes  les  exposades  per  al  nivell  III,  que  són  el  pas  previ  al  fet  que  les

adaptacions i ajustos realitzats siguen significatius.

• Alumnes amb dificultats específiques d'aprenentatge (TDAH): Disseny i aplicació

d'adaptacions curriculars en funció de les característiques de l'alumnat. Es requereixen en

la majoria dels casos suports especialitzats al llarg del procés d'escolarització.

•  Alumnes  amb  altes  capacitats  intel·lectuals  (Requereixen  avaluació

psicopedagògica. Possibilitat d'aprenentatges a un ritme superior a la resta de la classe i

requereixen estímuls específics): Programació d'objectius i  continguts que s'aparten de

forma  notòria  del  currículum  ordinari.  Es  requereixen  modificacions  i  disseny

d'adaptacions curriculars de tipus significatiu. En alguns casos s'apliquen processos de

flexibilització (incorporació primerenca o reducció de cursos).

•  Sent les dificultats d'aprenentatges són més generalitzades i profundes, caldrà

recórrer a l'eixida del grup classe per a activitats de reforç en grups xicotets, especialment

en aquells procediments i mètodes de treball que puguen estar en la base de les seues

dificultats. En subdividir el gran grup d'alumnes en grups homogenis, resulta més senzill

ajustar l'ajuda pedagògica a les seues necessitats específiques. Els grups homogenis han

de contemplar-se de manera flexible per a l'aprenentatge dels continguts que l'exigiren i,

per tant, durant una part de l'horari, amb una avaluació clara que el justifiquen i amb un

material didàctic especial i adaptat als objectius que es pretenen. Aquestes agrupacions

han de revisar-se amb flexibilitat, de manera que els alumnes només es mantinguen en

els grups, el temps necessari per a atendre les seues necessitats.

• Si les dificultats oposades no deriven d'un problema de salut mental es pot iniciar

un programa de tutorització a alumnes d'alt rendiment i especial maduresa i empatia, cap

a companys amb aquest perfil. Els millors mentors són a vegades els propis iguals dels

alumnes i en sentir-se atesos i, en certa forma, especial, es generen sinergies entre ells

que sovint acaben sorprenent el docent.



10 .UNITATS DIDÀCTIQUES

Els  elements  curriculars  s'organitzen  i  seqüencien  en  12  unitats  didàctiques

distribuïdes al llarg del calendari escolar 20212022. Atesa la Programació General Anual

(PGA)  del  centre,  les  sessions  tenen  una  duració  de  55  minuts,  i  d'acord  amb  el

currículum  oficial,  s'impartiran  tres  sessions  setmanals  .  Tenint  en  consideració  la

Resolució de 1 de juny de 2021, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per

la qual es fixa el  calendari  escolar del  curs acadèmic 2021- 2022  les classes d'ESO

s'inicien el 8 de setembre i finalitzen el 17 de juny de 2022.

En el següent punt es presenten les unitats didàctiques plantejades. A més, s'indica

el nombre de sessions assignades a cada unitat i el trimestre en què es treballen. A tot

això,  en  les  reunions  setmanals  del  departament  es  revisarà  el  seguiment  de  les

programacions de les diferents matèries per  a  adaptar-les a la  realitat  de l'aula  i  així

aconseguir el seu eficaç compliment.

Per a una correcta comprensió de les Unitats i les relacions dels diferents elements

curriculars,  es  fa  necessari  observar  l'Annex  3,  que  estableix  la  relació  entre  els

continguts, els criteris d'avaluació i les competències clau (extret del Decret 87/2015), i

l'observació de l'Annex 4, que estableix la relació entre els blocs de contingut, els criteris

d'avaluació,  "els  indicadors  d'èxit  (del  document  pont).  Les  competències  clau  i  els

Estàndards d'Aprenentatge Avaluable del Reial Decret 1105/2014 (aquest últim document,

Annex 4, ha sigut elaboració pròpia a partir dels textos del Document Pont) ."

10.1 ORGANITZACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

UD0.- Introducció a la Geografia. L'escenari físic de les activitats humanes.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL2.1, BL. 1.1. - CMCT, CAA, CSC, SIEE

Objectius de la unitat

-Conèixer i assolir el concepte de geografia.

-Saber què es la cartografia i realitzar mapes a diferents escales i reconèixer els elements

del mapa.

-Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa, i localitzar

espais geogràfics i llocs en un mapa fent servir dades de coordenades geogràfiques.



- Reconèixer els sistemes d’informació geogràfica (SIG) i per a que s’utilitzen.

-Tindre  una  visió  global  del  medi  físics  espanyol,  europeu  i  mundial,  i  de  les  seues

característiques generals.

- Descriure les peculiaritats d'aquest medi físic.

-Situar en el mapa d'Espanya les principals unitats i elements del relleu peninsular així

com els grans conjunts o espais bioclimàtics.

-  Conèixer  i  descriure els  grans conjunts  bioclimàtics que conformen l'espai  geogràfic

espanyol.

- Situar en el mapa d'Europa les principals unitats i elements del relleu continental així

com els grans conjunts o espais bioclimàtics.

- Localitzar en el mapamundi físic les principals unitats del relleu mundial i els grans rius.

-Localitzar  en  el  globus  terraqüi  les  grans  zones  climàtiques  i  identificar  les  seues

característiques.

Continguts de la unitat

 La geografia i les seues eines de treball.

 Els sistemes d’informació geogràfica (SIG).

 Els grans unitats del relleu terrestre.

 El relleu, els rius i les costes d’Europa.

 Les unitats del relleu,les costes i els rius d’Espanya.

 Paisatges de la Terra, d’Europa i d’Espanya.

Criteris d'avaluació de la unitat

 Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa, i localitzar

espais geogràfics i llocs en un mama fent servir dades de coordenades geogràfiques.

  Tindre una visió  global  del  medi  físics espanyol,  europeu i  mundial,  i  de les seues

característiques generals.

 Descriure les peculiaritats d'aquest medi físic.

  Situar en el mapa d'Espanya les principals unitats i elements del relleu peninsular així

com els grans conjunts o espais bioclimàtics.

  Conèixer comparar i  descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l'espai

geogràfic europeu.

 Localitzar en el mapamundi físic les principals unitats del relleu mundial i els grans rius.

   Localitzar  en  el  globus  terraqui  les  grans  zones  climàtiques  i  identificar  les  seues

característiques.



Conèixer,  descriure  i  valorar  l'acció  humana  sobre  el  medi  ambient  i  les  seues

conseqüències.

 Activitats d'ensenyança aprenentatge

 Classifica i distingeix tipus de mapes i distintes projeccions cartogràfiques.

 Analitza un mapa de fusos horaris i diferencia zones del planeta de similars hores.

  Localitza un punt geogràfic en un planisferi i distingeix els hemisferis de la Terra i les

seues principals característiques.

  Localitza  espais  geogràfics  i  llocs  en  un  mapa  fent  servir  dades  de  coordenades

geogràfiques.

 Situa en un mapa físic les principals unitats del relleu espanyol, europeu i mundial.

 Enumera i descriu les peculiaritats del medi físic espanyol. Descriu les diferents unitats

de relleu amb ajuda del mapa físic d'Espanya.

 Localitza en el mapa les principals unitats i elements del relleu europeu.

 Classifica i localitza en un mapa els distints tipus de clima d'Europa.

 Localitza en un mapa físic mundial els principals elements i referències físiques: mars i

oceans,  continents,  illes  i  arxipèlags  més  importants,  a  més  dels  rius  i  les  principals

cadenes muntanyoses.

 Realitza recerques en mitjans impresos i digitals referides a problemes mediambientals

actuals i localitza pàgines i recursos web directament relacionats amb ells.

Recursos didàctics

Llibre de text, materials de l'assignatura i recursos físics i digitals.

Activitats d'avaluació

Examen  on  els  alumnes  podran  tindre  les  tasques  realitzades  (vegeu  apartat  de  la

programació dedicat a l'avaluació per a un exemple del tipus de preguntes a posar, que

seguirà un esquema competencial i comprensiu.

Activitats de reforç i ampliació

En funció dels alumnes que tinguem realitzaren les activitats de reforç que hi ha al final de

cada tema.

UD1.- L’organització política de les societats

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET

87/2015)

 COMPETÈNCIES CLAU

BL1.5, BL3.4. BL1.7, BL3.5, BL3.6.,  CSC,CD, CAA, SIEE



BL3.9., BL1.6, BL3.7. BL3.3.

Objectius

 Reconèixer les competències en l'estat, diferenciant els tipus de règims.

 Conèixer el principal dels estats mundials i les seues relacions en un món marcat per la

multipolaritat i el paper homogeneïtzador de la cultura de masses.

 Conèixer com la Globalització ha canviat la tradició dels estats mundials.

  Valorar la importància dels tractats i convenis internacionals, i com a conseqüència, el

paper protagonista de les organitzacions supranacionals.

  Reconèixer el  pes creixent de les ONGs i els moviments socials internacionals, amb

especial rellevància sobre el Canvi Climàtic.

 Conèixer les relacions que els estats de hui en dia mantenen en el si d'un món multipolar

i globalitzat, així com el canvi de l'estat tradicional que s'ha derivat.

 Valorar el context inicial i la importància dels tractats que van donar lloc a la creació de

l'ONU i al seu paper com regulador dels conflictes actuals.

 Descriure la situació europea posterior a la II Guerra Mundial. Conèixer la Idea Europea i

la seua construcció fins a 1992.Diferenciar els objectius bàsics de la UE. Identificar els

trets bàsics de les institucions de la UE. Conèixer les principals polítiques de la UE.

 Comprendre que Espanya és una monarquia parlamentària i com funciona.

  Reconèixer  la  divisió  de  poders  i  les  seues  institucions,  així  com  les  principals

competències de l'Estat Espanyol.

 Conèixer els 3 nivells de l'organització territorial de l'Estat Espanyol.

Continguts

 Estat i organització política.

  Tipus d'estats i  règims: Democràcia i  Pluralisme enfront de l'Autoritarisme i  els seus

tipus.

 La Constitució en els règims democràtics.

 L'Estat i el seu impacte en la societat.

 Àrees culturals del món i el paper de la Cultura de Masses.

  Tractats, Declaracions i Organismes internacionals: La Declaració Universal dels Drets

Humans.

 Les ONGs, exemples principals a Espanya i en la Comunitat Valenciana. La funció social

de les ONGs

 L'ONU: Origen, tractats, declaracions. El funcionament de l'ONU.



 La Idea Europea des de la Guerra Freda a la Globalització.

 Evolució institucional des del Tractat de Roma fins al de Lisboa.

 Principals polítiques de la UE; l'Euro.

 Problemes i situacions actuals: de la crisi econòmica a la dels refugiats.

 L'Euroescepticisme. El Brexit.

 Espanya, monarquia parlamentària, organització territorial en Autonomies.

 Principals conceptes polítics i divisió territorial del poder.

 Funcions de les institucions polítiques espanyoles

 La constitució espanyola de 1978.

 Localitzar en el mapa les Comunitats i Ciutats Autònomes espanyoles.

Criteris d'avaluació

 Reconèixer les principals competències i funcions de l'Estat.

 Comparar Estats Democràtics i no Democràtics.

 Conèixer la divisió de poders i com es plasmen en institucions en estudis de cas.

 Distingir grans àrees culturals del món i com canvien actualment.

  Explicar  algunes  de  les  raons  per  les  quals  els  estats  han  perdut  l'exclusivitat  en

l'exercici del poder.

 Citar i descriure les organitzacions supranacionals més importants. Citar les ONGs més

rellevants  en  la  societat  espanyola  i  valenciana  i  explicar  quina  és  la  seua  labor  i

importància en la societat.

 Explicar l'origen i el bàsic del funcionament de l'ONU.

 Realitza el mapa de les ampliacions de la UE. Coneix les principals institucions, el bàsic

del pressupost i el paper dels fons estructurals, regionals i de cohesió.

 citar i descriure la funció de les principals institucions de la monarquia parlamentària a 

Espanya.

 Comprovar que identifiquen en un mapa les ciutats i comunitats autònomes, amb els 

seus capitals

Activitats d'ensenyança aprenentatge

  Tasques  basades  en  la  lectura  guiada  i  comprensiva  de  fonts  històriques  i

historiogràfiques,  gràfiques  i  numèriques,  i  l'extracció  de  conclusions,  distingit  entre

causes profundes i immediates. Exercitat en la redacció de textos vinculant conceptes.

 

Recursos



Llibre de text o materials de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Examen on els alumnes podran tindre les tasques realitzades .

Activitats de reforç ampliació

Per a reforç activitats de lectoescriptura i comprensió lectora amb materials adaptats. En

el segon, proposar el visionat i  comentari guiat de la pel·lícula “El últim rei d’Escòcia”,

muntar un debat amb responsables d'ONGs locals que els alumnes hauran de ressenyar.

UD.2.- L’organització econòmica de les societats

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL1.1, BL1.3 BL3.3, BL3.3, BL3.7 CSC, SIEE, CD, CAA

Objectius

- Entendre vocabulari i paraules clau en economia.

- Identificar els agents econòmics i les relacions entre si.

- Conèixer els factors de producció i les seues característiques.

- Identificar els principals sistemes econòmics.

- Entendre les tendències econòmiques actuals.

- Comprendre el sistema de transports mundial.

Continguts:

 L'activitat econòmica, els agents econòmics i els factors de producció.

Sectors econòmics

 Sistemes econòmics principals.

 L'economia actual: principals reptes.

 L’economia i els sectors econòmics en la EU.

Criteris d'avaluació

 Reconèixer les activitats econòmiques que es realitzen a Europa, en els tres sectors, 

identificant distintes polítiques econòmiques.

 Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics.



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

 Reconèixer i analitzar els distints gràfics per a estudiar l’evolució dels diferents sectors 

econòmics.

Activitats d'ensenyança aprenentatge

Tasques  basades  en  la  lectura  guiada  i  comprensiva  de  fonts  històriques  i

historiogràfiques,  gràfiques  i  numèriques,  i  l'extracció  de  conclusions,  distingit  entre

causes profundes i immediates. Exercitat en la redacció de textos vinculant conceptes.

Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Examen on els alumnes podran tindre les tasques realitzades .

Activitats de reforç ampliació

Per a reforç activitats de lectoescriptura i comprensió lectora amb materials adaptats. 

Ampliació redactar un informe sobre l’explotació laboral infantil.

UD.3 L’agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.1., BL1.2. CSC,CCL, SIEE

Objectius de la unitat

• Reconèixer activitats sector primari i elements de paisatges agraris.

• Conèixer trets, tècniques i localització de l'agricultura de subsistència i de mercat.

• Distingir ramaderia intensiva i extensiva i els diversos tipus ramaders mundials.

• Diferenciar pesca tradicional i industrial, explicant la seua tecnologia.

• Localitzar zones pesqueres mundials i reflexionar sobre els problemes pesquers.

Continguts de la unitat

• El Sector Primari: L’agricultura i les característiques.

• Els paisatges agraris. La Població activa del sector primari.

• Agricultura, ramaderia i pesca: Tradicional i Moderna.



• Sistemes de cultiu intensius i extensius. Paisatges agraris del món.

• La ramaderia.

• L’activitat pesquera.

Criteris d'avaluació de la unitat

• Caracteritzar els condicionants físics de l'agricultura en el món,

• Reconèixer i situar sistemes de cultiu tradicionals i moderns, extensius i intensius.

• Distingir i localitzar activitats primàries de subsistència i de mercat, en el món.

• Reflexionar sobre l'explotació sostenible dels oceans.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Tasques basades en la lectura guiada i comprensiva de fonts, en l'anàlisi de fonts textuals,

gràfiques i  numèriques i  l'extracció  de conclusions.  Treballs  amb mapes,  resolució  de

problemes,  un  treball  amb  tècniques  digitals,  per  exemple,  consultar  els  preus  dels

productes agraris.

Recursos

Un vídeo sobre la situació actual de l’agricultura valenciana. El llibre de text i materials

proporcionats per el professor.

Activitats d'avaluació

Examen que  contindran preguntes  relacionades  amb aquests  continguts:  reconeix  els

espais  i  a  les  activitats  agràries;  fotos  per  a  Identificar  els  sistemes  de  cultiu  i  tipus

d'agricultura; identifica els elements en els paisatges agraris; distingir els diferents tipus de

ramaderia i coneix els sistemes de pesca i els problemes existents en el sector pesquer.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: Investigar sobre la Política Agrària Comuna (PAC).



UD4:La mineria, la energia i la construcció

CRITERIS  D'AVALUACIÓ  (DECRET

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.1, BL3.2, BL1.3. CSC, CAA, CMCT, CEC.

.

Objectius

• Reconèixer les activitats productives secundàries.

•  Classificar  per  origen  les  matèries  primeres  naturals  i  conèixer  els  seus  principals

productors.

•  Reconèixer avantatges i inconvenients de les fonts d'energia. Distingir entre fonts de

energia renovables i no renovables.

• Analitzar la situació de la construcció en Espanya.

•Explicar les principals fonts d'energia en el món i els seus possibles problemàtiques.

Continguts

• L'activitat industrial, activitats mineres i de l'energia, la construcció.

• Matèries primeres i els seus tipus, i principals problemàtiques.

• Les fonts d'energia tradicionals/alternatives.

•L'energia en el món: problemes energètics, polítiques energètiques.

Criteris d'avaluació

• Identificar i classificar els tipus de matèries primeres.

•  Reconèixer  les  característiques  de  les  Fonts  d'Energia  Tradicionals  enfront

d'Alternatives.

• Distingeix els avantatges, inconvenients i principals aprofitaments de les fonts d'energia

tradicionals, així com de les alternatives.

• Reflexiona sobre els problemes i polítiques energètiques.

• Coneix els nous aprofitaments i materials i pren postura sobre el seu ús.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Porfoli  amb activitats  del  tema, mapes de localització industrial,  i  anàlisi  de

gràfics sobre competitivitat industrial.

Recursos



Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre Chernòbil.

Activitats d'avaluació

Examen: tipus test vocabulari del tema, comentari sobre gràfic o mapa de localització. El

porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació:  Investigar sobre les activitats basades en energies renovables i  indústries

sostenibles.

UD5: La indústria.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.1, BL3.2, BL1.3. CSC, CAA, CMCT, CEC

Objectius

• Reconèixer les activitats productives secundàries

•  Descriure  producció  artesanal  i  els  canvis  des  del  procés  d'industrialització.  Les

revolucions industrials.

• Reconèixer elements del procés industrial i explicar la divisió soci tècnica del treball.

• Identificar factors de localització industrial, hui i en perspectiva històrica.

• Caracteritzar la situació industrial i energètica a Espanya.

Continguts

• Definició l'activitat industrial i d’indústria. Història del procés industrial.

• Tipus d'indústries i empresa industrial. El treball industrial i la seua divisió social i tècnica.

•  Factors  actuals  de  localització  industrial.  Localització  de  la  indústria  en  el  món,

Espanya .

• La indústria petroquímica.

Criteris d'avaluació

• Explicar adequadament el pas de la producció artesanal a la industrial.



• Classificar indústries segons la destinació de la producció.

• Identificar en casos pràctics els principals factors de localització industrial.

• Explicar la base de l'estructura industrial espanyola i mundial.

• Analitzar el paper de la indústria petroquímica en l’actualitat.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats: Porfoli amb activitats del tema, mapes de localització industrial, i anàlisi de 

gràfics sobre competitivitat industrial.

Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre la industria petroquímica i la seua importància..

Activitats d'avaluació

Examen: tipus test vocabulari del tema, comentari sobre gràfic o mapa de localització. El

porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: Investigar sobre les principal industries espanyoles.

UD6. - Els serveis, la comunicació i la innovació.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.2, BL1.3, BL1.2, BL3.4, BL3.7. CSC, CAA, CCLI, CMCT, CD,SIEE

Objectius

•Comprendre el significat de concepte: sector terciari.

• Conèixer i classificar amb diversos criteris les principals activitats terciàries.

• Reconèixer el paper de la tecnologia i els nous mitjans de comunicació.

• Investigar i comprendre el paper del recerca, el desenvolupament i la innovació.

• Analitzar els problemes de les xarxes socials.

Continguts

• El sector terciari i les activitats del sector terciari.



• La tecnologia i els mitjan de comunicació

• La recerca, el desenvolupament i la innovació

• R+D+I a Espanya.

Criteris d'avaluació

• Caracteritzar els factors de l'evolució del sector terciari i les seues modalitats.

• Classificar les activitats terciàries en funció del servei ofert i el seu mercat.

•Diferenciar els progressos en el camp de la tecnologia i els mitjans de comunicació, així

com influeix la informació i l’entreteniment en l’opinió pública en un món intercomunicat.

•  Explicar R+D+I; què és un espai innovador i per què el desenvolupament tecnològic

accentua les diferències entre països.

• Quines implicacions per al futur d’un país té la inversió en R+D i per que es considera

una variable de L’Índex de Desenvolupament humà (IDH).

•Enumerar els diversos aspectes positius que ha comportat la creació de les xarxes social.

I quins inconvenients es deriven d’un ús incorrecte de les xarxes

.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli amb activitats del tema, anàlisi de gràfics sobre els indicadors de salut al món, i la

evolució  de  la  població  espanyola  ocupada  per  sectors  a  Espanya  (1900-2014)  i  les

xarxes socials més utilitzades a Espanya.

Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i  treball  amb internet,

veure un documental sobre la industria petroquímica i la seua importància..

Activitats d'avaluació

Examen: tipus test vocabulari del tema, comentari sobre gràfic o mapa de localització i

pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar dossier activitats de reforç, vocabulari i comentaris de la UD. Activitat 

d'ampliació: Buscar informació d’un parc tecnològic i elaborar una fitxa descriptiva amb la 

ubicació, l’any de creació i les empreses i instal·lacions.



UD7.- Els transports i el turisme.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.2,BL1.3.BL3.2,BL1.2,BL3.4,BL3.7 CSC, CAA, CCLI, CMCT, CD,SIEE

Objectius

• Analitzar les causes del desenvolupament turístic, els seus fluxos, focus i importància 

econòmica.

• Reconèixer les funcions, evolució i tipus del turisme, amb els seus pros i contres.

•Comprendre l'activitat turística, i les diferents modalitats existents.

• Reconèixer les funcions, evolució i tipus del transport hui, amb els seus pros i contres.

• Conèixer les característiques del transport i el turisme a Espanya.

Continguts

• Transport: Xarxes, tipus i fluxos mundials.

• Les funcions del transport i les seues xarxes.

• El Turisme: la seua evolució i relació amb el transport i la publicitat.

• El turisme: modalitats i espais turístics.

• Efectes del turisme.

• Transports i Turisme a Espanya.

Criteris d'avaluació

• Distingir les funcions del transport i la d’organització de les xarxes de transport.

•  Analitzar els tipus de transport,  la seua evolució i  els avantatges i  inconvenients de

cadascun.

• Distingir tipus de turisme, amb els seus pros i contres.

• Valorar amb exemples i casos la importància de la publicitat en el món actual.

• Valorar la taxa turística.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli  amb  activitats  del  tema,  anàlisi  de  gràfics  sobre  l’evolució  del  transport  de

mercaderies a Espanya, Elaborar un mapa amb la xarxa d’alta velocitat a Espanya a partir

d’un text.



Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre la importància del turisme a Espanya.

Activitats d'avaluació

Examen: tipus test vocabulari del tema, comentari sobre gràfic o mapa de turisme al món i

pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: analitzar l’oferta turística de la teus localitat i elabora un breu informe en el

qual descrigués la realitat i fases noves propostes.

UD8: Les activitats comercials i els fluxos d’intercanvi.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL3.2,BL1.3.BL3.2,BL1.2,BL3.4,BL3.7 CSC, CAA, CCLI, CMCT, CD,SIEE

Objectius

•  Reconèixer els elements necessaris per al desenvolupament del comerç, diferenciant

l'exterior de l'interior, i definint balança comercial i balança de pagaments.

•Analitzar quins factors condicionen l’activitat comercial.

•Explicar els principals elements del comerç exterior o internacional.

•Reconèixer el comerç internacional en un món global i les sues desigualtats.

•Comprendre la expressió consum responsable.

Continguts

•Les activitats comercials.

•El comerç interior.

•El comerç exterior.

•Les àrees de comerç internacional.

•El comerç desigual en un món globalitat.

•El deute extern.

•El consum responsable.



Criteris d'avaluació

•Explicar el concepte de comerç, i els elements que intervenen en una transacció.

• Descriure les característiques del comerç internacional, amb els seus blocs.

•Dir les diferencies entre comerç interior i comerç exterior i que és la balança comercial i

balança de pagaments i els tipus de balances.

•Explicar les relacions comercials que existeixen entre els diferents continents.

•Quines alternatives de futur hi ha per a reduir el comerç desigual.

•Per què el deute exterior és un problema?

•Els problemes que el medi ambient pateix per un consum irresponsable.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli  amb  activitats  del  tema,  anàlisi  de  gràfics  sobre  el  deute  extern  acumulat

d’Espanya; mapes sobre la despesa mitjana per persona, i l’índex global de la fam al món,

dels intercanvis comercials al món.

Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre la importància del consum responsable.

Activitats d'avaluació

Examen:  tipus  test  vocabulari  del  tema,  comentari  sobre  gràfic  o  mapa  de  la  països

altament endeutats del món i pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: investigar quins consells per a la bona salut del medi ambient donaries als

teus companyes i companys .

UD9: Natura i societat: harmonies, crisis i impactes.

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL1.3, BL1.8. BL.2.1. CMCT, CAA, CSC, SIEE,CCLI

Objectius



• Entendre la dinàmica general del desigual repartiment de recursos i la seua localització.

Identificar les causes de les desigualtats existents en el món. Explicar els reptes pendents

per al desenvolupament.

• Conèixer com afecta a l'economia aqueixa desigual distribució de recursos. Entendre les

relacions de l'ésser humà amb el medi ambient.

• Conèixer els problemes de l'aigua, així com de l'atmosfera.

Conscienciar-se dels problemes derivats de la desforestació i la pèrdua de biodiversitat..

• Conèixer amb precisió els orígens i efectes del Canvi Climàtic

• Valorar l'efecte del Canvi Climàtic sobre l'economia mundial.

Continguts

• L'economia i el seu impacte en la Naturalesa. El Desenvolupament sostenible.

• Evolució del concepte de Canvi Climàtic.

•Reptes pendents del desenvolupament.

•L'ésser humà i el medi ambient.

•Els problemes de l'aigua i de l'atmosfera.

•La desforestació i la pèrdua de biodiversitat.

•Els problemes mediambientals a Espanya.

•Els espais naturals protegits a Espanya.

Criteris d'avaluació

• Definir Canvi Climàtic i analitzar l'evolució del concepte mitjançant estudis de cas.

• Actuacions internacionals des dels anys 70s, amb especial èmfasi en l'actual

campanya internacional “Divendres pel Clima”.

•  Extraure  informació  rellevant  a  partir  de  diverses  fonts  (textos,  mapes,  imatges)  i

comunicar-la per escrit de forma correcta.

•Explicar les conseqüències dels problemes ambientals i els impactes que causen en la

societat.

•Fomentar el desenvolupament sostenible i la gestió dels residus.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli amb activitats del tema, anàlisi de gràfics sobre la recollida selectiva de residus i

les emissions de CO2 a Europa.; mapes sobre la desertització d’Espanya i mapa dels

parcs nacionals i espais protegits

d’Espanya.



Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre la importància del canvi climàtic

Activitats d'avaluació

Examen:  tipus  test  vocabulari  del  tema,  comentari  sobre  gràfic  o  mapa  de  la  països

altament endeutats del món i pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: identificar les problemàtiques ambientals que genera l’activitat humana al teu

municipi,  assenyalant  les  causes  i  les  conseqüències  de  cadascuna  de  les

problemàtiques.

UD10.- Reptes, conflictes i desigualtats

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL1.3, BL1.8. BL.2.1.BL3.4.BL3.5. CMCT, CAA, CSC, SIEE,CCLI

Objectius

• Definir desenvolupament i subdesenvolupament.

• Conèixer els indicadors socioeconòmics de la desigualtat.

• Comprendre el desenvolupament de la població i les migracions

•  Interpretar  indicadors  de  desenvolupament  humà,  reflexionant  sobre  l'impacte  de  la

Globalització en el desigual repartiment de la riquesa.

• El paper dels conflictes i les guerres al món enfront de la cultura de la pau.

•Analitzar en casos pràctics aquesta desigualtat i els seus efectes, reflexionant sobre quin

pot ser el futur d'una societat globalitzada i desigual.

• El refugiats i el paper de les ONGs.

• Les desigualtats de gènere en el treball.

Continguts

• Desenvolupament i subdesenvolupament.

• Les polítiques per reduir les desigualtats.

• Conflictes i guerres al món.



• Teories sobre la desigualtat entre països.

•Burundi: un exemple de país pobre.

• Es pot evitar el comerç d’armes.

• Els refugiats.

• La desigualtat de gènere en el treball.

Criteris d'avaluació

• Entendre el concepte de desigualtat, producte interior brut (BIP) i desenvolupament.

• Conèixer les propostes per a reduir la desigualtat.

• Entendre els conflictes del món i les causes de la guerra.

• Quines són les raons de la desigualtat entre països.

•Preocupar-nos per la protecció del medi ambient.

• Els refugiats i la seua problemàtica

• Quines propostes hi ha per a reduir la bretxa salarial de gènere?.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli  amb activitats  del  tema, anàlisi  de gràfics del  indicadors socioeconòmics de la

desigualtat.; mapes sobre la desigualtat salarial entre sexes en Europa

Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i treball amb Internet,

veure un documental sobre la vida dels refugiats.

Activitats d'avaluació

Examen:  tipus  test  vocabulari  del  tema,  comentari  sobre  gràfic  o  mapa  de  la  països

altament endeutats del món i pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: elaborar una fitxa amb la informació bàsica de la Convenció sobre d’Estatus

dels refugiats.



UD11.- Geografia física, econòmica i política de la C. Valenciana

CRITERIS D'AVALUACIÓ (DECRET 

87/2015)

COMPETÈNCIES CLAU

BL1.3, BL1.8. BL.2.1.BL3.4.BL3.5. CMCT, CAA, CSC, SIEE,CCLI

Objectius

• Reconèixer els trets i problemàtiques essencials d'agricultura, ramaderia i pesca a la C. 

Valenciana.

• Conèixer les característiques del sector terciari a C. V. .

• Caracteritzar la situació industrial i energètica a la Comunitat Valenciana.

• Recursos naturals en la Comunitat.

• Conèixer les competències de les Comunitats i Ciutats Autònomes espanyoles i explicar 

els òrgans de govern de cadascuna d'elles, en concret de la Comunitat Valenciana.

Continguts

• La situació del sector primari a València.

• Localització de les matèries primeres i de la indústria en la C.V.

• El sector terciari: Transports i Turisme a la C.V.

• L'Estatut de València. Plasmació en ell de la divisió de poders. Explicar les funcions del 

Consell, Parlament i Tribunals de Justícia de València.

• El Mapa de provincial i de municipis de la Comunitat Valenciana.

Criteris d'avaluació

• Distingir i localitzar activitats primàries de subsistència i de mercat en la C.V.

• Caracteritzar la situació industrial i energètica a Espanya i la Comunitat Valenciana.

• Explicar la base de l'estructura industrial espanyola i Valenciana.

• Distingir tipus de turisme, amb els seus pros i contres, amb estudis de cas de València.

• Explicar composició i funcions de les principals institucions Valencianes.

• Definir Estatut d'Autonomia especificant les competències de la Comunitat.

• Valorar el nivell de benestar ciutadà ,establint comparacions entre les províncies.

Activitats d'ensenyament aprenentatge.

Activitats:  Respondre  a  la  pregunta  inicial  una  vegada  finalitzat  l’explicació  del  tema.

Porfoli amb activitats del tema, anàlisi de gràfics sobre els sectors industrials a la C.V:;

mapes sobre l'espaïs protegits de la C.V.



Recursos

Llibre de text o materials de l'assignatura, realització d’un mapa i  treball  amb internet,

veure un documental sobre el turisme a la C.V..

Activitats d'avaluació

Examen: tipus test vocabulari del tema, comentari sobre gràfic o mapa sobre el valor de

les importacions i les exportacions de la C.V.i pregunta a desenvolupar.. El porfoli i altres

treball diaris.

Activitats de reforç ampliació.

Entregar  dossier  activitats  de  reforç,  vocabulari  i  comentaris  de  la  UD.  Activitat

d'ampliació: elaborar una fitxa amb la informació bàsica de la Convenció sobre l’Estatus

dels refugiats.

10. 2 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES:

Tenint en compte l'ordre de calendari escolar de la comunitat Valenciana el curs 

2020- 2021, (Resolució del 5 de juliol del 2019 de la direcció general de centres i personal

docent), la matèria es dividirà en tres períodes corresponents als tres trimestres que 

abasta el curs escolar de la següent manera:

• Primer trimestre: unitats 0-3 (Geografia física i l’organització política).

• Segon trimestre: unitats 4-8 ( Geografia econòmica).

• Tercer trimestre: unitats 9-12 (Sostenibilitat, Globalització i la C.V.)

Les sessions que ocuparà cada unitat seran les següents:

UNITAT NOMBRE DE SESSIONS
UNITAT 0 10
UNITAT 1 8
UNITAT 2 7
UNITAT 3 

UNITAT 4           

8

7
UNITAT 5 8
UNITAT 6 8
UNITAT 7 8
UNITAT 8 8
UNITAT 9 8
UNITAT 10 8
UNITAT 11 8



11. ELEMENTS TRANSVERSALS

Ningú és neutre quan educa. Tots tenim les nostres idees sobre el món, el país, la

nostra regió o el nostre entorn pròxim i les traslladem a la nostra vida diària i a les nostres

classes  per  a  contribuir  als  principis  d'equitat  i  inclusió  que  consagra  la  legislació

valenciana  sobre  diversitat.  Tots  eduquem  en  valors,  això  és  vàlid  per  a  totes  les

assignatures,  però  molt  més en l'estudi  de  la  Geografia  i  la  Història  on  el  subjecte  i

l'objecte d'estudi coincideixen. A vegades els docents

que afirmen categòricament ser neutres o científics en els valors que transmeten són

bastant sectaris. En realitat, no té res de dolent, encara que l'objectivitat absoluta siga

impossible, l'equanimitat és possible. I què és ser equànime? Probablement impartir les

classes sense radicalisme excessius, sense ocultar cap teoria important i fomentant en els

alumnes el judici propi

sobre els processos històrics i les dinàmiques geogràfiques. Però si transmetem valors

Quins valors? Hi ha alguns valors millors que uns altres?

L'individualisme  i  l'autonomia  probablement  s'oposen  al  comunitarisme i  joc  en

equip. Hem d'ensenyar als alumnes a ser humils?. En els Col·legis concertats i privats, els

seus valors estan expressats en d’ideari del centre, però en l'ensenyament públic amb el

seu alumnat i professorat divers? El primer eix de valors ha d'estar basat en la legislació

educativa.

Valors que es desprenen dels objectius de l'educació secundària:

• Coneixement: la cultura i les ciències socials són essencials en la formació.

• Responsabilitat: "valorar les conseqüències"

• El socicomunitari i el treball en equip.

• Tolerància i pensament crític.

• Patrimoni històric de la comunitat i de l'Estat espanyol

• Diàleg, democràcia, justícia, solidaritat i drets i llibertats.:

El segon gran eix serien els valors procedents de l'entorn d’Institut. Les escoles no

haurien d'estar desconnectades de la realitat que els envolta i si els valors és aquesta són

positius i no excloents, podrien ser utilitzats:

•Importància  de  l'exemple:  No  podem  ensenyar  llibertat  des  del  dogmatisme,

esperit crític     mitjançant la mera còpia en classe....

• Importància de la planificació i avaluació en cada unitat didàctica.



• La quotidianitat, molt relacionada amb l'exemple, fa referència al fet que sovint en

classe es poden aplicar aquests valors: La participació i la democràcia es poden

treballar votant la data dels exàmens.

•La claredat: En el cas que algun valor a educar siga polèmic s'ha de comunicar a

alumnes i famílies, sense agendes ocultes.

• Importància de la retroalimentació, crítica i aportacions de l'alumnat.

•  Importància  del  no  dogmatisme:  Cap  valor  és  absolut  i  encara  que  ho  fora

nosaltres no som els únics capacitats per a interpretar-lo.

Un altre aspecte a tractar dels elements transversals és la interdisciplinarietat com

a principi pedagògic. Departaments complementaris Geografia i Història serien:

•Filosofia:  Treballen  principis  polítics  i  solen  centrar-se  en  el  pensament  polític

il·lustrat.  No  obstant  això  alguns  conceptes  són  aplicables  al  món  medieval  i

renaixentista.

•Música. Pel que fa a la Història de la música. Pot ser molt interessant a l'hora de

generar activitats de motivació i complementar la informació donada als alumnes.

• Llengua castellana: Cooperació instrumental i sinergies (actuen diversos factors)

amb la història de la literatura.

• Plàstica: treballar conjuntament obres d'Art que siguen útils per a comprendre el

període.

• Anglès: Es poden treballar documents històrics molt senzills.

•  Geografia  i  Història,  encara  que  no  siga  estrictament  interdisciplinarietat,  es

col·labora:

 Comentant el que van impartir altres anys

 Establint bones pràctiques en la impartició de l'assignatura

 Eventualment substituint o guiant als alumnes en cas de falta d'un altre professor

La interdisciplinarietat requereix:

La formació per part del professor en les altres matèries i el treball en equip, pooling de

recursos, programacions i generar una comunicació efectiva, amb el consentiment dels

altres docents. 

 En el que a la qualificació es refereix, encara que ja hem dit alguna cosa més

amunt, cal apuntar que no es tracta de puntuar estrictament el comportament de classe,

no són els negatius o positius als quals estan acostumats en l'ESO.



La  valoració  de  les  actituds  implica  prendre  en  compte  si  l'alumne:  Defensa

raonadament les idees pròpies, oralment o per escrit; alça la mà i intenta defensar alguna

opinió pròpia sense ofendre; discuteix amb algun company sobre algun tema escoltant-lo;

proposa algun tema en classe relacionat amb l'assignatura; té una mínima sensibilitat i

sentit  de la responsabilitat social;  veu les implicacions socials d'alguns aspectes de la

geografia; és capaç de posicionar-se sobre aquests; té independència de criteri i  rigor

intel·lectual; és capaç de criticar alguna font geogràfica o relativitzar-la; és capaç de trobar

algun error en l'explicació del professor.

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats  complementàries són especialment  importants  en els  dos primers

anys de l'ESO, i en un país com Espanya o una comunitat autònoma com València, els

recursos i possibilitats són abundants. Així mateix, cal destacar el seu especial impacte en

les Competències Social i Ciutadana, i la d'Expressió cultural i Artística. Així mateix, ja que

cadascuna  porta  el  seu  guia  de  treball,  es  desenvolupa  també  la  Competència  en

Comunicació  Lingüística.  Aquestes  activitats  en  educació  secundària  plantegen

sentiments  ambivalents  al  professorat,  sobretot  pels  problemes  de  disciplina  que

impliquen,  però  per  aquesta  programació,  són  bàsiques,  per  creure  fermament  en  la

utilitat de l'aprenentatge extramural (fora del aula), en l'esperit de les directives de la UE

en matèria d'aprenentatge permanent (PAP), si pot ser amb abundància d'aprenentatge

extramural a través de projectes amb la comunitat, com els que enunciarem a continuació,

anant més enllà de la mera i tradicional eixida o els viatges d'estudis, que hui en dia estan

superats  per  basar-se sempre en una metodologia  receptiva  i  passiva,  que sovint  no

contempla els interessos de l'alumnat. Sí que cal precisar en el cas de les visites més

tradicionals  que  han d'estar  sempre incloses  en el  projecte  d'educatiu  de  centre  una

vegada aprovades pel Departament de Geografia i Història; duraran un dia a algun lloc

pròxim o de diversos dies; han de comptar amb un mínim d'estudiants i docents implicats

(i compromesos), i els alumnes que no ho estiguen tindran treball alternatiu; han de tindre

un objectiu educatiu relacionat amb el currículum de l'assignatura i uns objectius clars

d'aprenentatge plasmats en un treball  que ha de ser  realitzat  per  l'alumnat  durant  i/o

posteriorment  a  la  visita.  Es  proporcionarà  als  alumnes un dossier  que haurà  de ser

treballat durant les classes anteriors, durant la visita i posteriorment; Aprofitaran la mateixa

per a promoure actituds que milloren l'ambient de grup i les relacions amb el professor,

desincentivant aquelles actituds tipus “anar amb els cascos”; després de la visita, aquesta

serà avaluada per l'alumnat i pel professorat, en les classes i inclosos en els exàmens.



Així,  segons  els  continguts  de  Geografia  i  Història  i  segons  l'esperit  de

l'anteriorment exposat, proposem aquest llistat d'activitats:

GENERALS:

-La participació en projectes portats a caps per OGNS locals i  per associacions

sense ànims de lucre “Obrint Camí”

Naturalment  convé  impulsar  el  treball  interdepartamental,  sobretot  amb  Llengua  i

Literatura, Filosofia, Tecnologia (un exemple podria ser, ja que un dels nostres blocs de

continguts  parla  dels  condicionants  físics  del  desenvolupament),  la  instal·lació  d'una

Estació  Meteorològica,  per  a  analitzar  dades  i  fer  que  els  alumnes  desenvolupen

competències  múltiples,  com la  digital,  matemàtica,  social  i  ciutadana,  treballant  amb

altres departaments com el d'inglés, per la terminologia, etc.

-Eixida a les indústries del poble.

-Viatge a Peníscola i les Illes Columbretes

Avaluació: 3ª (els dos darrers dies de curs)

13. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT.

A través D'INDICADORS D'ÈXIT.

Avaluar la pràctica docent és difícil ja que implica reconèixer les possibles fallades

que  s'han  comés  durant  tot  l'any,  fallades  que  sovint  s'atribueixen  exclusivament  als

alumnes. No obstant això, avaluar és absolutament necessari; no implica culpa de ningú

sinó assumir la responsabilitat per part del professor que és una part fonamental d'aquest

procés. L'avaluació de la pràctica docent es realitzarà de diverses formes:

•Diària.  Les  classes  deixen  nombroses  impressions  al  professor  que  farà

adaptacions  “micro”  de  la  programació.  Es  portarà  una  agenda  d'impressions

setmanal, que permeten, després de la seua revisió al final del curs, implementar

les necessàries mesures correctores.

•Avaluació acadèmica: Les notes són un indicador, encara que no l'únic.

•Avaluació  dels  alumnes:  Les  converses  amb  ells,  els  seus  comentaris,  el

llenguatge no verbal i altres gestos són també indicadors.

• Al final de cada trimestre es farà una avaluació qualitativa i pública plantejant Què

ha funcionat i què no? Quins temes interessen més?

•Finalment es realitzarà una enquesta anònima a final de curs on es preguntarà als

alumnes per diversos aspectes de les classes. Atès que els alumnes de tercer de



l'ESO  no  són  sempre  objectius  les  preguntes  estan  formulades  de  forma

comparativa.

Es respondrà a una rúbrica per part del professor, per a avaluar la programació de

l'aula per part del professor, sent 1 molt en desacord, i 5 molt d'acord. Les qüestions seran

les següents: Durant la present avaluació, s'han aconseguit els objectius previstos;

la metodologia seguida ha sigut la prevista; s'han realitzat totes les activitats previstes; els

continguts desenvolupats s'han ajustat  a  la programació;  no s'han produït  desviacions

significatives; s'han aplicat els continguts transversals previstos; els criteris d'avaluació

s'han aplicat segons el que es preveu; els resultats han sigut satisfactoris; les mesures

d'atenció a la diversitat han funcionat correctament; la col·laboració amb el departament

d'orientació ha sigut satisfactòria; respecte dels alumnes amb la matèria pendent, el pla

de  recuperació  s'ha  desenvolupat  segons  el  que  es  preveu  en  la  programació.  Es

finalitzarà aquesta rúbrica afegint observacions en aquells casos en què s’ haja puntuat 1

o 2, amb indicacions de proposta de millora i de revisió de la programació.

Indicadors d'èxit: Full d'avaluació del curs per part de l'alumnat.

Valora els següents enunciats de l'1 al 5 (1 mal – no estic d'acord, 2 regular, 3 bé, 4

molt bé – estic molt d'acord, 5 estic completament d'acord):

Continguts de l’assignatura:

El nivell de continguts dels temes de l'assignatura era adequat
El material utilitzat ha sigut correcte
L'organització dels temes ha sigut adequada

•Enuncià  breument  quina  activitat  o  tema  t'ha  resultat  més  atractiva  /  útil  /

interessant durant l'any i dis-nos per què.

• Digués quins dels temes impartits t'ha interessat més

• Digués quins dels temes impartits has aprés més

Desenvolupament de l'assignatura:

La metodologia del professor ha sigut adequada
El ritme de treball ha sigut apropiat
Els exàmens han respost al nivell impartit en classe
L'ambient en classe era adequat per a l'aprenentatge
L'ambient en classe era adequat per a la participació

•Què t'han semblat els exàmens? Reflecteixen el que saps?



El grup i jo:

Quina nota et posaries segons el teu aprofitament, actitud, participació,...,

en l'assignatura?
La teua nota del que has aprés durant l'any
Quina nota li posaries al grup?
Quina nota li posaries a l’ Institut i les activitats?

•Enuncia alguna activitat que no t'haja convençut i que consideres que s'ha de

Millorar o no repetir.

•Finalment, m'encantaria que afegires per darrere d'aquesta fulla alguna cosa més: idees,

suggeriments

ANNEX 3.

Relació de continguts, criteris d'avaluació i competències clau. Extret del Decret

87/2015.

Curs 3r ESO

Bloc 1: Continguts comuns a l'aprenentatge de Geografia i Història Curs. 3r ESO
Continguts Criteris d'avaluació CC

Estratègies  per  a  definir

problemes i formular preguntes o

hipòtesis  sobre  les  causes  i

conseqüències,  i  el  significat  de

les  transformacions  espacials

relacionades  amb  les  activitats

econòmiques i polítiques.

Estratègies  per  a  l'elaboració  de

guions  o  plans  per  a  indagar

sobre  processos  geogràfics

rellevants de caràcter econòmic i

polític.

Aportació  de  solucions  originals

als  problemes  relatius  a  fets

geogràfics  de  Naturalesa

econòmica i política.

BL1.1.Planificar  la  realització  d'una

indagació  sobre  problemes  geogràfics

amb la supervisió del docent mitjançant

la formulació de problemes a partir de

preguntes i hipòtesis sobre la diversitat

espacial, la interacció que es donen en

l'espai geogràfic i els canvis i proposar

un pla ordenat i  flexible d'accions que

facilita  la  selecció  d'informació  i

recursos  a  partir  de  fonts  ;diverses,

l'estimació  del  temps  necessari  i

l'organització  del  treball  individual  i

grupal.

BL1.2.  Seleccionar  i  organitzar  la

informació  rellevant,  d'acord  amb  uns

objectius  previs,  a  partir  de  la

comprensió  de  textos  orals  i  escrits,

CAA

SIEE

CAA CCLI

SIEE

CAA

CSC



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  geogràfics a partir  de

fonts  variades  presentats  en

diferents  llenguatges  (verbal,

audiovisual,cartogràfic, estadístic)

pertanyents a diversos gèneres i

obtinguts  per  diversos  mitjans

com a ús de biblioteques, eixides

de camp o Internet.

Lectura i interpretació de diversos

tipus  de  mapes  temàtics

(coropletas,  isocoropletas,  de

punts, de flux, etc.), de gràfiques

(lineals,  barres,  circulars,

piràmides  població,  etc.),

d'imatges  i  de  la  informació

proporcionada  per  sistemes

d'informació geogràfica.

Ús crític de cercadors en Internet:

consideració  de  la  qualitat,

fiabilitat i biaix de les fonts.

Classificació  i  ús  crític  de  fonts

d'informació.  Procediments  de

citació de fonts.

Ús  d'estratègies  de  comprensió

continus  i  discontinus  (mapes,

infografies,  gràfiques),  usats  com  a

fonts,  a  les  quals  es  pot  accedir  a

través de diversos mitjans (biblioteques

Internet,  eixides  de  camp)  i  aplicar

estratègies, concordes al seu nivell, de

cerca,  registre,  selecció  i  organització

de la informació.

BL1.3. Interpretar les dades, evidències

i  informació  mitjançant  la  seua

representació  en  forma  de  gràfiques,

diagrames,  taules,  mapes,  informes  o

síntesis de conclusions, usar destreses

cartogràfiques  i  analitzar  els  fets

geogràfics  des  d'una  perspectiva  que

relaciona  espais  de  diferent  ordre  de

magnitud.

BL1.4. Comunicar de forma oral o per

escrit el procés d'aprenentatge i el seus

resultats  mitjançant  textos

corresponents  a  diversos  gèneres,

complir el requisits formals, l'adequació,

la coherència i  la correcció gramatical

corresponent al seu nivell educatiu per

a transmetre de forma organitzada els

seus  coneixements,  interactuar  en

diversos àmbits amb un  llenguatge no

discriminatori  i  utilitzar  la  terminologia

conceptual adequada.

BL1.5.  Usar  diferents  eines

informàtiques per a buscar, seleccionar

i  emmagatzemar  diversos  documents,

considerats  com  a  fonts,  de  forma

contrastada  en  mitjans  digitals  i

col·laborar  i  comunicar-se  per  a

CCLI

CAA

CAA

CD

SIEE

CAA

CD

SIEE

CAA

CD

SIEE

CAA



lectora  i  oral  adequades  al  seu

nivell.

Foment  de  la  lectura  de  textos

divulgatius  sobre  temes

geogràfics relacionats amb les

Activitats  econòmiques  i

polítiques.

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  (coropletas)  o  gràfiques

estadístiques  (barres,  lineals,

circulars,  piràmides  de  població,

etc.).

Ús de procediments d'anàlisis de

diversos documents per a establir

comparacions,  identificar  els

canvis, la distribució, localització,

interacció  i  interconnexió  de fets

geogràfics.

Ús  d'eines  TIC  per  a  organitzar

(marcadors  socials,  fulls  de

càlcul),  interpretar la informació i

crear  continguts  en  diferents

formats:  textos,  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

elaborar  continguts  i  interpretar-  los

compartint  aquesta  informació  en

entorns  virtuals  d'aprenentatge  i

adoptar un comportament que previnga

males pràctiques.

BL1.6. Buscar i  seleccionar informació

sobre  entorns  acadèmics  i

professionals vinculats amb els

coneixements  corresponents  al

batxillerat i analitzar els coneixements,

habilitats  i  competències  necessàries

per  al  seu  desenvolupament  i

comparar-les  amb  les  seues  pròpies

aptituds  i  interessos  per  a  generar

alternatives  davant  la  presa  de

decisions vocacional.

BL1.7.  Participar  en  equips  de  treball

per  aconseguir  metes  comunes

assumint  diversos  rols  amb  eficàcia  i

responsabilitat,  donar  suport  a

companys  i  companyes  demostrant

empatia  i  reconeix  les  seues

aportacions i utilitzar el diàleg igualitari

per  a  resoldre  conflictes  i

discrepàncies.

BL1.8.  Realitzar  de  forma  eficaç

tasques o projectes, tindre iniciativa per

a  emprendre  i  proposar  accions  sent

conscient  es  les  seues  fortaleses  i

febleses,  mostrar  curiositat  i  interès

durant el seu desenvolupament i actuar

amb  flexibilitat  buscant  solucions

alternatives.

SIEE

CSC



del seu nivell.

Asunción  de  diferents  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 febleses.

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

conseqüèncial,  mitjans-fi,  de

perspectiva i alternatiu.

Sentit crític i de la responsabilitat.



Bloc 2: El medi físic. Curs 3r ESO
Continguts Criteris d'avaluació CC

La  repercussió  dels  riscos

naturals com a fre del procés de

desenvolupament  econòmic  i

social  de  les  zones  més

vulnerables.

BL2.1.  Argumentar  com  els  riscos

naturals poden representar un fre en el

procés de desenvolupament econòmic i

social  de  les  àrees  afectades,  fent

referència  als  factors  físics,  a  les

desigualtats  socials  i  a  les  limitacions

econòmiques i   tècniques dels  països

menys  desenvolupats  i  realitzar

propostes per a millorar la protecció de

la població més vulnerable.

CMCT

CSC

 SIEE

.

Bloc 3: L'espai humà. Curs 3r ESO

Contingut Criteris d'avaluació CC

Activitats  econòmiques  i  espais

geogràfics:

Funcionament  del  sistema

econòmic  capitalista:  principis

bàsics,  polítiques  i  agents

econòmics;  problemes  socials  i

desequilibris  territorials  derivats

d'una economia de mercat segon

el  nivell  de  desenvolupament

econòmic.

Divisió  internacional  del  treball:

desigualtats  regionals  en  la

producció i consum de béns i

serveis.

Els  sectors  econòmics  i  la

formació d'espais

geogràfics  (agraris,  industrials  i

L3.1.  Explicar  la  localització  de  les

principals  zones  productores  i

consumidores  de  recursos   naturals,

productes  agraris  i  manufacturats  i

situar-les  en  el  seu  context  geopolític

considerant diferents escales d'anàlisis i

l'ús  de  mapes  temàtics  i  dades

estadístiques.

BL3.2.  Diferenciar  els  paisatges

representatius  dels  diversos  espais

econòmics a partir d'imatges, croquis

i plans i descriure la seua distribució en

regions  de  diferent  escala  considerant

factors de tipus ambiental i social.

BL3.3.  Relacionar  les  actuacions  dels

agents  socials  i  polítics  sobre  l  'espai

geogràfic amb la  necessitat  de satisfer

CSC 

CSC

CSC



turístics):  elements,

funcionament,  processos  de

canvi, transformacions espacials i

paisatges característics.

Tendències actuals i perspectives

de futur.

Localització i característiques de

les principals zones productores i

consumidores  de  recursos

naturals,  productes  agraris  i

manufacturats,  I  de serveis,  així

com  dels  focus  d'activitat

econòmica  en  la  Comunitat

Valenciana, a Espanya, a Europa

i en el món.

Les  infraestructures  de

transports,  de  les  xarxes  de

comunicació  i  dels  intercanvis

comercials  i  el  seu paper  en  la

mundialització  de  les  activitats

econòmiques.

Problemes  socials  i

desenvolupament humà desigual

a Espanya,  Europa i  el  món. El

problema  del  deute  extern  dels

països pobres:

 socials i econòmiques.

El medi natural com a recurs per

al  desenvolupament  de  les

diferents  activitats  econòmiques.

Problemes  mediambientals:

deterioració  del  medi  natural  i

esgotament  dels  recursos

naturals.

Conscienciació  de  la  necessitat

les  necessitats  socials  bàsiques

(alimentació,  habitatge,  desplaçament  i

oci)  i  seleccionar  exemples  de  com

aqueixos  comportaments  i  interessos

tenen  conseqüències  ambientals  i

socioeconòmiques  en  el  context  d'una

economia de mercat, per a comprendre

millor els processos econòmics i polítics

més significatius.

BL3.4.  Analitzar  la  dinàmica  i  el

funcionament  d'espais  geogràfics  de

diferent ordre de magnitud i la

globalitat de les interconnexions que els

configuren i  exemplificar-les tenint  com

a referència  l'intercanvi  de  productes  i

béns (xarxes de transport) i d'informació

(infraestructures  de  comunicació),  el

desplaçament de població i la presa de

decisions polítiques i econòmiques.

BL3.5  Delimitar  els  desequilibris

territorials i la dimensió espacial de les

desigualtats  socials  quant  al

desenvolupament  humà  i  aplicar

aquestes nocions a l'anàlisi  de fets  de

l'actualitat relatats pels mitjans de

comunicació considerant el seu possible

sesgo informatiu.

BL3.6.  Estimar  el  grau  d'idoneïtat

d'algunes  polítiques  socials,

econòmiques  o  territorials  quant  a  la

seua capacitat  per a generar conflictes

polítics, desigualtats socials i problemes

mediambientals,  adoptant  una  actitud

crítica i elaborar propostes basades en

el  respecte  als  drets  humans  i  e

CSC

CAA

CAA

SIEE

CSC

CAA

SIEE

SIEE
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de  racionalitzar  el  consum  dels

recursos naturals i  de reduir  els

efectes  nocius  de  l'activitat

econòmica en el mitjà.

Mesures  correctores  i  polítiques

de  conservació  i  protecció  del

medi  ambient:  Aprofitament

sostenible dels recursos naturals

(fonts  d'energia  i  matèries

primeres),  racionalització  de  la

producció  d'aliments  i  de

manufactures  i  aposta  per  les

fonts d'energia renovables.

Organització  territorial  i  espai

geogràfic:  L'organització  política

del  territori  i  el  traçat  de  les

fronteres. L'organització territorial

d'Espanya  (model  autonòmic)  i

de  la  Unió  Europea  com  a

processos en construcció.

Els sistemes polítics en el  món:

tipus, funcionament i conflictes.

Desequilibris  territorials,

desigualtats  polítiques  i  socials

actuals (gènere, nivell de riquesa,

desenvolupament  humà...)  en

diferents escales territorials.

Les  relacions  internacionals:

aliances,  organismes

supraestatals (OTAN, ONU, etc.)

i  conflictes  polítics.  El  paper

d'Espanya en el món.

desenvolupament sostenible.

BL3.7. Explicar les transformacions dels

espais,  territoris  i  paisatges  fent

referència  a  processos  econòmics  i

polítics  i  destacar  la  importància  de  la

dimensió  temporal  dels  fenòmens

geogràfics  a  l'hora  de  comprendre  la

realitat actual.



ANNEX 4

Relació  entre  Blocs  de  continguts,  Criteris  d'Avaluació,  Indicadors  d'Assoliment,

Competències Clau i Estàndards d'Aprenentatge Avaluable. Elaboració pròpia a partir del

Document Pont. Ha d'observar-se els EAE del RD 1105/2014.

BL  CRITERIS D'AVALUACIÓ  INDICADORS D'ASSOLIMENT CCLV EAE

3GH BL1.1. Planificar la realització d'una

indagació  sobre  problemes

geogràfics  amb  la  supervisió  del

docent  mitjançant  la  formulació  de

problemes  a  partir  de  preguntes  i

hipòtesis sobre la diversitat espacial,

la interacció que es donen en l'espai

geogràfic i  els canvis i  proposar un

pla  ordenat  i  flexible  d'accions  que

facilita  la  selecció  d'informació  i

recursos a  partir  de  fonts  diverses,

l'estimació  del  temps  necessari  i

l'organització  del  treball  individual  i

grupal.

BL1.1.1.  Planifica  la  realització

d'una  indagació  sobre  problemes

geogràfics  amb  la  supervisió  del

docent  mitjançant  la  formulació  de

problemes  a  partir  de  preguntes  i

hipòtesis  sobre  la  diversitat

espacial, la interacció que es donen

en  l'espai  geogràfic  i  els  canvis

resultants.

CAA

SIEE

CAA

SIEEBL1.1.2.  Proposa  un pla  ordenat  i

flexible  d'accions  que  facilita  la

selecció  d'informació  i  recursos,

amb  la  supervisió  del  docent,  a

partir de fonts diverses per a dur a

terme  una  indagació  sobre  fets  i

processos geogràfics.
BL1.1.3.  Estima  en  la  seua

planificació  el  temps  necessari  i

l'organització del treball  individual i

grupal,  amb  la  supervisió  del

docent,  per  a  dur  a  terme  una

indagació individual o grupal sobre

fets  i  processos  geogràfics

corresponents a aquest nivell.

CAA

SIEE



3GH 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  (mapes,

infografies,  gràfiques),  usats  com  a

fonts,  a  les  quals  es  pot  accedir  a

través  de  diversos  mitjans

(biblioteques,  Internet,  eixides  de

camp) i aplicar estratègies, concordes

al  seu  nivell,  de  cerca,  registre,

selecció i organització de la informació.

BL1.2.1. Selecciona la informació

rellevant,  d'acord  amb  uns

objectius  previs,  a  partir  de  la

comprensió  i  interpretació,  de

forma autònoma, de textos orals i

escrits,  continus  i  discontinus

(especialment mapes temàtics,

gràfiques i infografies), usats com

a  fonts,  a  les  quals  accedeix  a

través  de  diversos  mitjans

(biblioteques,  Internet,  museus,

eixides de camp).

CCL

CAA

CD

Bloc

1:

1.1,

1.2,

1.3,

1.4,

8.1,

11.2

,

12.1

,

Bloc

2:

5.1

Bloc

3:

3.1,

4.1,

13.2

,

20.1

,

BL1.2.2.  Aplica  estratègies  de

forma autònoma, concordes amb

el  seu  nivell,  de  cerca,  registre,

classificació,  selecció  i  de  la

informació  relacionada  amb  els

continguts del nivell mitjançant la

realització  d'esquemes,  mapes

conceptuals,  mapes  temàtics  o

gràfiques estadístiques (barres,

lineals,  circulars,  climogrames,

etc.)  i  de  la  informació

proporcionada  per  sistemes

d'informació geogràfica.

CCL

CAA

CD

Bloc

2:

1.1,

1.23

.1,6.

BL1.3.  Interpretar  les  dades,

evidències  i  informació  mitjançant  la

seua  representació  en  forma  de

gràfiques,  diagrames,  taules,  mapes,

informes  o  síntesis  de  conclusions,

usar  destreses  cartogràfiques  i

BL1.3.1.  Interpreta  les  dades,

evidències  i  informació  de

caràcter  geogràfic  mitjançant

forma  de  gràfiques,  diagrames,

taules, mapes, informes o síntesis

de conclusions.

CAA



analitzar els fets geogràfics des d'una

perspectiva  que  relaciona  espais  de

diferent ordre de magnitud.

CAA 110.

1,

10.2

,

16.1

,

17.1

,

18.2

,

19.1

,

20.1

.

Bloc

3:

12.1

,

18.1

,

27.2

,

29.1

,

34.1

.

BL1.3.2.  Analitza  els  fets

geogràfics  mitjançant  l'ús  de

diverses destreses cartogràfiques

des  d'una  perspectiva  que

relaciona espais de diferent ordre

de magnitud.



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 a transmetre de

forma  organitzada  els  seus

coneixements,  interactuar  en  diversos

àmbits  amb  un  llenguatge  no

discriminatori  i  utilitzar  la  terminologia

conceptual adequada. 

BL1.4.1. Comunica de forma oral

o  per  escrit  el  procés

d'aprenentatge i els seus resultats

mitjançant  textos i  corresponents

a  diversos  cita  correctament  les

gèneres, fonts a partir de models

facilitats pel docent.

CCL

CAA

Bloc

2:

7.1,

9.2,

21.2

.

Bloc

3:

9.1,

12.2

,

13.1

,

19,1

,

24.1

,

27,2

,

28.2

.

BL1.4.2.  Compleix  els  requisits

formals,  l'adequació,  la

coherència  i  la  correcció

gramatical  corresponent  al  seu

nivell  educatiu  per  a  transmetre

de  forma  organitzada  els  seus

coneixements.

CCL

BL1.4.3.  Interactua  en   diversos

àmbits  amb  un  llenguatge  no

discriminatori amb pautes

consensuades.

CCL

3GH BL1.5.  Usar  diferents  eines

informàtiques per a buscar, seleccionar

i  emmagatzemar diversos documents,

considerats  com  a  fonts,  de  forma

contrastada  en  mitjans  digitals  i

col·laborar  i  comunicar-se  per  a

elaborar  continguts  i  interpretar-los

compartint  aquesta  informació  en

entorns  virtuals  d'aprenentatge  i

BL1.5.1.  Usa  diferents  eines

informàtiques  per  a  buscar,

seleccionar  (com  a  marcadors

socials,  fulls  de  càlcul),  i

emmagatzemar  diversos

documents,  considerats  com  a

fonts i tenint en compte criteris, su

pervisats pel docent, per a valorar

la seua qualitat,  fiabilitat  i  el seu

sesgo.

CCL Bloc

1:

12.1

.



adoptar un comportament que previnga

males pràctiques. 

BL1.5.2.  Col·labora  a  través

d'entorns  virtuals  d'aprenentatge

per  a  elaborar  continguts  i

interpretar  en  diferents  formats

amb la supervisió del docent.

CD

CAA

BL1.5.3 Comunica els continguts

elaborats  en  diferents  formats  i

mitjans  (textos,  mapes  temàtics,

gràfiques,  blog,  wiki,  web,

presentació  de  diapositives,

murals,  pòsters,  vídeos,  debats,

exposicions  orals,  etc.)  amb  la

supervisió del docent.

CD

CAA

BL1.5.4. Adopta un comportament

que previnga males pràctiques en

l'ús  d'eines  informàtiques  i  en

entorns virtuals amb la supervisió

del docent i dels companys

CD

SIEE

3GH BL1.6. Buscar i seleccionar informació

sobre  entorns  acadèmics  i

professionals vinculats amb els

Coneixements  corresponents  al

batxillerat i analitzar els coneixements,

habilitats  i  competències  necessàries

per  al  seu  desenvolupament  i

comparar-les  amb  les  seues  pròpies

BL1.6.1.  Analitza  els

coneixements,  habilitats  i

competències necessàries (com

disposar  de  diverses  estratègies

de pensament, sentit crític i de la

responsabilitat)  per  a  la  seua

continuació en estudis posteriors.

CD

SIEE



aptituds  i  interessos  per  a  generar

alternatives  davant  la  presa  de

decisions vocacional.

BL1.6.2.  Compara  els

coneixements,  habilitats  i

competències  necessàries  per  a

la  continuació  en  estudis

posteriors amb les seues pròpies

aptituds i interessos per a generar

alternatives  davant  la  presa  de

decisions  vocacional  amb

l'orientació del docent.

CAA

BL1.6.3.  Cerca  i  selecciona

informació  sobre  entorns

acadèmics  i  professionals

vinculats  amb  els  coneixements

corresponents  al  batxillerat  i

formació  professional  amb

l'orientació del docent.

CAA

3GH

.

BL1.7.  Participar  en equips  de treball

per  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  a  resoldre  conflictes  i

discrepàncies.

BL1.7.1.  Assumeix  diversos  rols

amb eficàcia i responsabilitat amb

la  supervisió  del  docent  per  a

aconseguir metes comunes

establides pel grup.

SIEE

BL1.7.2. dona suport a companys i

companyes  demostrant  empatia,

solidaritat,  amabilitat  i  respecte,

reconeixent  la  creativitat  i

imaginació  de  les  seues

aportacions.

SIEE

BL1.7.3.  Resol  conflictes  i

discrepàncies  dins  del  grup

mitjançant  el  diàleg  igualitari  fent

ús de diverses tècniques d'escolta

activa  amb  la  supervisió  del

docent.

SIEE



3GH BL1.8.  Realitzar  de  forma  eficaç

tasques  o  projectes,  tindre  iniciativa

per  a  emprendre  i  proposar  accions

sent conscient es les seues fortaleses i

febleses,  mostrar  curiositat  i  interès

durant el seu desenvolupament i actuar

amb  flexibilitat  buscant  solucions

alternatives

BL1.8.1.  Realitza de forma eficaç

tasques o  projectes  concordes al

seu  nivell,  tenint  iniciativa  per  a

emprendre i proposar accions

de  forma  estructurada  amb  el

suport del grup.

BL1.8.2. Mostra curiositat i interès

durant  el  desenvolupament   de

tasques o  projectes  concordes al

seu  nivell  i  és  capaç  de

automotivar-se,  de  perseverar

mostrant la seu fortalesa

SIEE

SIEE

BL1.8.3.  Actua  amb  flexibilitat

buscant  solucions  alternatives  i

amb  sentit  crític  i  de

responsabilitat  amb  el  suport  del

grup.

SIEE

CAA

BL1.8.4.  Regula  les  seues

emocions,  controlant  l'ansietat  i

incertesa  amb  la  supervisió  del

docent.

SIEE



2 BL2.1.  Argumentar  com  els  riscos

naturals poden representar un fre en el

procés de desenvolupament

econòmic  i  social  de  les  àrees

afectades,  fent  referència  als  factors

físics, a les desigualtats socials i a les

limitacions  econòmiques  i  tècniques

dels  països  menys  desenvolupats  i

realitzar  propostes  per  a  millorar  la

protecció de la població

més vulnerable.

BL2.1.1. Argumenta com els riscos

naturals(terratrèmols, inundacions,

sequeres...) poden representar un

fre  en  el  procés  de

desenvolupament  econòmic  i

social de les àrees afectades, fent

referència als  factors físics,  a les

desigualtats  socials  i  a  les

limitacions  econòmiques  i

tècniques  dels  països  menys

desenvolupats.

CMC

T

CSC

Bloc

1:

12.1

.

BL2.1.2. Realitza propostes per a

millorar la protecció de la població

més  vulnerable  afectada  per

diferents  riscos  naturals,  com  a

terratrèmols,  inundacions,

sequeres...

CMC

T

CSC

SIEE

3 BL3.1.  Explicar  la  localització  de  les

principals  zones  productores  i

consumidores  de  recursos  naturals,

productes  agrari   i  manufacturats  i

situar-les en el  seu context  geopolític

considerant diferents escales d'anàlisis

i  l'ús  de  mapes  temàtics  i  dades

estadístiques.

BL3.1.1. Explica la  localització de

les principals zones  productores i

consumidores  de  recursos

naturals,  productes  agraris  i

manufacturats  en  la  Comunitat

Valenciana,  Espanya,  Europa i  el

món  mitjançant  l'ús  de  mapes

temàtics i dades estadístiques.

CSC

CAA

Bloc

2:

10.1

,

10.2

,

13.1

,



13.2

,

13.3

(el

mat

eix

que

el

14.2

) ,

14.1

.

BL3.1.2. Situa les principals zones

productores  i  consumidores  de

recursos  naturals,  productes

agraris i  manufacturats en el  seu

context  geopolític  (en  el  marc

d'una  economia  de  mercat  i  de

l'actuació  de  diferents  agents

econòmics)  considerant  diferents

escales d'anàlisis i  mitjançant l'ús

de  mapes  temàtics,  dades

estadístiques  i  informació

procedent  dels  mitjans  de

comunicació.

CSC

CAA

BL3.2.  Diferenciar  els  paisatges

representatius  dels  diversos  espais

econòmics a partir d'imatges, croquis i

plans i descriure la seua distribució en

regions de diferent escala considerant

factors de tipus ambiental i social.

BL3.2.1.  Diferència  els  paisatges

representatius  dels  diversos

espais  econòmics  en  regions  de

diferent  escala  (Comunitat

Valenciana,  Espanya,  Europa i  el

món) considerant factors de tipus

ambiental  i  social  a  partir

d'imatges..

CSC

CAA

BL3.2.2. Descriu la distribució dels

paisatges  representatius  dels

espais  agraris,  industrials  o  de

serveis  considerant  factors  de

tipus  ambiental  i  social  per  mitjà

de  l'anàlisi  de  mapes  temàtics  i

d'imatges procedents de sistemes

d'informació geogràfica.

CSC

CAA



Bloc

2:

3.1,

5.1,

8.1

13.1

,

13.2

,

13.3

,

14.1

i

14.2

.

BL3.3.Relacionar  les  actuacions  dels

agents  socials  i  polítics  sobre  l'espai

geogràfic amb la necessitat de satisfer

les  necessitats  socials  bàsiques

(alimentació, habitatge, desplaçament i

oci)  i  seleccionar  exemples  de  com

aqueixos  comportaments  i  interessos

tenen  conseqüències  ambientals  i

socioeconòmiques en el context d'una

economia de mercat, per a comprendre

millor  els  processos  econòmics  i

polítics més significatius.

BL3.3.1  Relaciona  les  actuacions

dels agents socials i polítics sobre

l'organització  de  l'espai  geogràfic

(agrari,  turístic,  industrial  o

comercial)  amb  la  necessitat  de

satisfer  les  necessitats  socials

bàsiques  (alimentació,  habitatge,

desplaçament i oci).

CSC

SIEE

CSC

BL3.3.2.  Selecciona   exemples

pròxims o obtinguts dels  mitjans

de  comunicació  sobre  com  les

actuacions i interessos dels agents

socials  i  polítics  sobre  l'espai

geogràfic (agrari, turístic, industrial

o comercial) tenen conseqüències

ambientals  i  socio-  econòmiques

en el  context  d'una economia  de

mercat, per a comprendre

millor  els  processos  econòmics  i

polítics més significatius.

CSC

SIEE

BL3.4.  Analitzar  la  dinàmica  i  el

funcionament  d'espais  geogràfics  de

diferent  ordre  de  magnitud  i  la

globalitat  de  les  interconnexions  que

els configuren i  exemplificar-les tenint

com  a  referència  l'intercanvi  de

productes i béns (xarxes de transport) i

d'informació (infraestructures de

BL3.4.1. Analitza la dinàmica CAA

i  el  funcionament  d'espais

geogràfics  de  diferent  ordre  de

magnitud i la globalitat de les

interconnexions  relatives  als

intercanvis  comercials,  el

desplaçament  de  persones  o  les

relacions internacionals.

SIEE



comunicació),  el  desplaçament  de

població  i  la  presa  de  decisions

polítiques i econòmiques

Bloc

2:

11.1

,

12.1

,

13.4

.

BL3.4.2.  Exemplifica  les

interconnexions que configuren els

espais  geogràfics  tenint  com  a

referència l’intercanvi de productes

i  béns  (xarxes  de  transport)  i

d'informació  (infraestructures  de

comunicació), el desplaçament de

població i la presa de polítiques i

econòmiques.

CSC

CAA

 

BL3.5  Delimitar  els  desequilibris

territorials i la dimensió espacial de les

desigualtats  socials  quant  al

desenvolupament  humà  i  aplicar

aquestes nocions a l'anàlisi de fets de

l'actualitat  relatats  pels  mitjans  de

comunicació considerant el seu

possible biaix informatiu.

BL3.5.1  Delimita  els  desequilibris

territorials  i  la   dimensió  espacial

de les desigualtats socials quant al

grau de desenvolupament humà a

Espanya, Europa i el món.

 

CSC

CAA

SIEE

Bloc

2:

1.1,

2.1,

7.1,

7.2,

16.1,

17.1,

18.2,

18.1  

,

20.1

BL3.6.  Estimar  el  grau  d'idoneïtat

d'algunes  polítiques  socials,

econòmiques o territorial en quant a la

seua capacitat per a generar conflictes

polítics,  desigualtats  socials  i

problemes  mediambientals,  adoptant

una actitud crítica i elaborar propostes

basades  en  el  respecte  als  drets

humans  i  el  desenvolupament

sostenible.

BL3.6.1. Estima el grau d'idoneïtat

d'algunes  polítiques  socials,

econòmiques  o  territorials

desenvolupades  a  Espanya,

Europa o a escala global quant a

la  seua  capacitat  per  a  generar

conflictes  polítics,  desigualtats

socials  i  problemes

mediambientals,  adoptant  una

actitud crítica.

CSC

CAA

SIEE



BL3.6.2.  Elabora  propostes

basades  en  el  respecte  als  drets

humans  i  el  desenvolupament

sostenible  davant  conflictes

polítics,  desigualtats  socials  i

problemes  Mediambientals

contextualitzades a Espanya,

Europa o en altres regions.

CSC

CAA

SIEE

BL3.7.  Explicar  les  transformacions

dels  espais,  territoris  i  paisatges fent

referència  als  processos econòmics  i

polítics i destacar la importància de

la  dimensió  temporal  dels  fenòmens

geogràfics a  l'hora de comprendre  la

realitat actual

BL3.7.1.  Explica  les

transformacions  dels  espais,

territoris i paisatges fent referència

a  processos  econòmics

(desequilibris  territorials,  divisió

internacional del treball,

desigualtats  regionals  en  la

producció  i  consum  de  béns  i

serveis)  i  polítics  documentats  a

partir de fonts diverses.

 CSC

CAA

Bloc

2:

1.2,

10.3,

15.1,

18.1,

20.1

BL3.7.2. Destaca la importància de

la  dimensió  temporal  dels

fenòmens geogràfics (formació de

desequilibris  territorials  i

desigualtats  socials,

transformacions espacials) a l'hora

de comprendre i explicar la realitat

actual.

 CSC

CAA

.

 PEGO  SETEMBRE 2021 


