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1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ  

1.1   JUSTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ  

Aquesta programació s'ha d'adaptar al tipus d'alumnat que tenim. En aquest cas hi ha alumnes
que  procedeixen  del  medi  rural,  però  la  gran  majoria  son  d'una  ciutat.  Han  d'arribar  a
comprendre els fets ocorreguts en l'època contemporània i que també com van afectar el seu
poble.  També  s'intentarà  fer  una  programació  específica  per  a  l'alumnat  amb  necessitats
educatives especials, tot atenent també a la resta de companys.

La normativa estatal que justifique la programació són:

Llei orgànica 2/2006 del 3 de maig
Llei orgànica 8/1023 del 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa
Real Decret 1105/2014 del 26 de desembre que estableix el curriculum bàsic de l'ESO
Orden ECD/65/2015 del 21 de gener on es descriuen les relacions entre les competències, els
continguts i els criteris d'avaluació de l'educació secundària

Respecte a la normativa autonòmica s'han de tenir en compte:

Decret 2341997  regula la funció dels instituts d'educació secundària
Ordre 32/2011 del 20 de desembre que regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació
Ordre 45/2011 on es regula l'estructura de les programacions didàctiques
Decret  51/2018  del  27  d'abril  del  Consell  pel  que  es  modifica  el  Decret  del  87/2015  on
s'estableix el curriculum l desenvolupa l'ordenació general de l'ESO
Ordre 38/2017 del 4 d'octubre de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i esports que
regula l'avaluació en ESO.
Resolució  del  5  de  juliol  del  2019,  del  secretari  autonòmic  d'  Educació  i  investigació  on
s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen
ESO i Batxillerat en el curs 2019-2020
Decret 104/2018 de 27 de juliol, del Consell on es desenvolupen els principis equitat i inclusió
en el sistema educatiu valencià

1.2   CONTEXTUALITZACIÓ

Hem d'incloure explicacions que s'adapten al medi on viuen, intentant que entenguen que la
història no es una cosa que no els afecta.  Es necessari  que comprenguen que molt  fets i
moltes organitzacions del seu territori i dels seus pobles tenen les arrels en aquesta història.
Per tant, serà necessari fer referència a les seues poblacions quan parlem d'un fet com, per
exemple, la guerra civil espanyola,  de tal manera que puguen rastrejar entre els seus avis,
besavis si van participar en aquest fet i com el van viure. Així la historia serà viva i podran
assabentar-se de que molts successos ocorreguts expliquen la situació en la que viuen ara.



Aquesta programació va dirigida als alumnes de quart d'ESO, on hi ha tres grups:: un de 22
alumnes(4rtA) , un altre de 19(4rtB)., el tercer de 20 (4ESOC)   Els alumnes tenen entre 15 i 16
anys, per tant estan en l'adolescència i s'han de motivar per a que els interesse la història. En
4rtA hi han 12xiques i 10 xics, en 4ESO B  hi han 12 xiques i 7 xics i finalment en 4ESOC hi
han 9 xiques i 11xics.
En  estre  centre  hi  ha  en  total  531  alumnes  i  60  professors  més  un  de  suport  educatiu.
S'impartix ESO fins a quart, Batxillerat i Formació Bàsica : 1er i 2º d'informàtica, a més també
està el PMAR de tercer i el PR4. Per acabar tenim el cicle formatiu d'informàtica, el mitjà i el
superior

2. Objectius 

2.1 OBJECTIUS GENERALS DE L'ETAPA EDUCATIVA

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

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

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

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

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

6. Valorar  la diversitat  cultural  manifestant  actituds de respecte i  tolerància cap a altres
cultures  i  cap  a  opinions que no  coincideixen amb les  pròpies,  sense  renunciar  per
aquest motiu a un judici sobre aquestes.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques
en la seua realitat social i cultural per a valorar i respectar el patrimoni natural, his-tòric,
cultural i  artístic, material i  immaterial, assumint la responsabilitat que suposa la seua
conservació i apreciant-lo com un recurs per a l’enriquiment individual i col·lectiu.

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

9. Buscar,  seleccionar,  comprendre  i  relacionar  informació  verbal,  gràfica,  icònica,
estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, incloses les històriques i les que
proporciona  l’entorn  físic  i  social,  els  mitjans  de comunicació  i  les  tecnologies  de la
informació, interpretar aquesta informació críticament, tractar-la d’acord amb la finalitat
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perseguida i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.

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

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

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



2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS VINCULATS AMB LA MATÈRIA

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

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

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

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

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

6. Valorar  la diversitat  cultural  manifestant  actituds de respecte i  tolerància cap a altres
cultures  i  cap  a  opinions que no  coincideixen amb les  pròpies,  sense  renunciar  per
aquest motiu a un judici sobre aquestes.

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques
en la seua realitat social i cultural per a valorar i respectar el patrimoni natural, his-tòric,
cultural i  artístic, material i  immaterial, assumint la responsabilitat que suposa la seua
conservació i apreciant-lo com un recurs per a l’enriquiment individual i col·lectiu.

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

9. Buscar,  seleccionar,  comprendre  i  relacionar  informació  verbal,  gràfica,  icònica,
estadística i cartogràfica, procedent de fonts diverses, incloses les històriques i les que
proporciona  l’entorn  físic  i  social,  els  mitjans  de comunicació  i  les  tecnologies  de la
informació, interpretar aquesta informació críticament, tractar-la d’acord amb la finalitat
perseguida i comunicar-la als altres de manera organitzada i intel·ligible.

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

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

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

3.COMPETÈNCIES

Les competències són aprenentatges que es consideren imprescindibles, des d'un 
plantejament integrador i orientat a l'aplicació dels sabers adquirits. La seua inclusió en el 
currículum suposa que són sabers que ha d'haver desenvolupat un jove o una jove en finalitzar 
l'ensenyament obligatori per a poder aconseguir la seua realització personal, exercir la 
ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de 
desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Aquesta inclusió té diverses 
finalitats. En primer lloc, integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, incorporats a les 
diferents àrees o matèries, com els informals i no formals. En segon lloc, permetre a tots els 
estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb diferents tipus de 
continguts i utilitzar-los de maneraefectiva quan els resulten necessaris en diferents situacions i
contextos. I, finalment, orientar l'ensenyament, en permetre identificar els continguts i els 
criteris d'avaluació que tenen caràcter imprescindible i, en general, inspirar les diferents 
decisions relatives al procés
d'ensenyament i aprenentatge.
La LOMCE, adaptant-se al compre de referència europeu, identifica set competències clau:
1. Comunicació lingüística (C.L.).
2. Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (C.M.C.B.C.T.).
3. Competència digital (C.Sr.).
4. Aprendre a aprendre (A.A.)
5. Socials i cíviques. (C. S.C.)
6. Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. (S.I.E.E.)
7. Consciència i expressions culturals. (C.E.C.)
El Decret 87/2015 estableix que “en lloc destacat està la contribució a les competències socials
i cíviques ja que la geografia i la història potencien aquells coneixements, destreses i actituds 
necessaris per a interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més 
complexos, participar en la presa de decisions i abordar els conflictes per a superar els reptes 
que planteja la convivència de diferents grups socials des del respecte mutu i lesconviccions 
democràtiques. La finalitat última de l'àrea és aconseguir la transmissió i posada en pràctica de 
valors que afavorisquen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la 
solidaritat, la igualtat, i la justícia, així com potenciar actituds i comportaments que 
contribuïsquen a superar qualsevol tipus de discriminació. Aquests coneixements, actituds i 
valors són la base per a la participació ciutadana crítica i responsable en diversos àmbits. 
Aquesta participació ha de basar-se en el diàleg igualitari i en el respecte de les diferències 
entre grups des del referent dels drets humans.
Des d'aquesta matèria també es promou el desenvolupament de les competències en ciència i 
tecnologia mitjançant la introducció als mètodes del coneixement científic (definir problemes, 
formular hipòtesis, etc.) i al coneixement del medi natural i l'aprofitament dels seus recursos.



Aquest coneixement és necessari per a actuar a favor de la protecció del medi ambient i 
aconseguir un desenvolupament sostenible i just. En aquesta línia, aquesta matèria promou 
pràctiques culturals com la visita a espais naturals o itineraris de divers tipus per a un 
coneixement directe dels espaisgeogràfics i els paisatges humans.
El coneixement de diverses expressions culturals com a fenòmens socials és una altra de les 
finalitats de la Geografia i Històriai amb això contribueix a la competència de consciència 
iexpressió artística. El coneixement sobre els estils artístics i de la dimensió social del procés 
creatiu concreten aquesta aportació. D'altra banda, moltes d'aquestes manifestacions culturals 
iartístiques constitueixen fonts per a comprendre les societats històriques i actuals, el seu 
coneixement és fonamental per a prendre consciència de l'herència cultural de les societats 
que ens van precedir i preservar-la. Des de l'àrea també es promouen pràctiques culturals com 
lavisita a museus i monuments o la participació en diverses activitats culturals de l'entorn
valencià.
La naturalesa dels aprenentatges d'aquesta matèria està vinculada al desenvolupament de la 
competència en comunicació lingüística perquè subratlla la necessitat de comprendre textos 
orals i escrits, continus i discontinus (mapes, taules, gràfiques, infografies) presentats en 
diferents formats i codis, i que requereixen destreses com saber extraure informació rellevant, 
interpretar-la o reflexionar sobre la seua estructura. També requereix l'expressió oral i escrita a 
través de diversos tipus de textos lligada a la comunicació d'idees i conclusions en els quals 
l'organització coherent de la informació, la seua adequació a la situació comunicativa o l'ús d'un
vocabulari adequat són propietats fonamentals. A més, les implicacions metodològiques 
derivades dels continguts i criteris promouen la interacció comunicativa per a la construcció 
compartida
del coneixement escolar.
En aquesta línia, la competència digital és reforçada en tant que gran part de l'obtenció, 
registre, interpretació i comunicació del coneixement es fa a través de mitjans digitals, Internet 
imitjançant l'ús d'eines informàtiques. Cal esmentar en particular l'ús de recursos basats en 
Sistemes d'Informació Geogràfics. L'aprofitament dels recursos basats enTIC en l'aprenentatge 
requereix el maneig responsable de diverses eines i programes per a obtindreinformació, filtrar-
la de manera crítica, crear continguts, compartir-los i interactuar en la Xarxa.
Aquesta matèria ofereix moltes possibilitats per a desenvolupar la competència per a aprendre 
a aprendre perquè potencia la reflexió sobre un mateix com a aprenenta, sobre les estratègies 
que més s'ajusten als requeriments de la tasca i al seu grau de destresa. Sobretot, des del bloc
I s'aborden aspectes que configuren aquesta competència com el plantejament de preguntes,
fer plans, obtindre informació i avaluar-la. Així mateix, es promou la confiança enles seues 
possibilitats i la participació en situacions d'aprenentatge cooperatiu, en la gestió eficaçde les 
tasques individuals i grupals. Finalment, s'incideix sobre la reflexió sobre la naturalesadel 
coneixement geogràfic i històric, sobre el seu caràcter provisional sotmés al constant debat.
També es proposa habituar-se a formular les preguntes bàsiques que permeten pensar sobre 
els fets socials i construir el coneixement, així com la de promoure diversos hàbits de 
pensament.

Finalment, contribueix a la competència de sentit de la iniciativa i esperit emprenedor en 
potenciar la seua progressiva autonomia en la presa de decisions i planificació d'actuacions, en
la resolució de problemes de temàtica social i a potenciar el seu sentit crític i creatiu 
davantqüestions socials, així com el de la responsabilitat”.Posteriorment, en l'apartat 
d'avaluació establiré la relació d'aquestes competències amb la matèria
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L'aprenentatge de la Geografia i Història en l'etapa de l'ESO ha de contribuir a l'adquisició,
per part dels alumnes i les alumnes, de les competències clau, tal com es recull en el Reial
Decret 1105/2014 del  Ministeri  d'Educació,  Cultura i  Esport,  de 26 de desembre, pel  qual
s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Competències socials i cíviques
 Comprendre el concepte de temps històric. 
 Identificar la relació multicausal d'un fet històric i les seves conseqüències. 
 Conèixer les grans etapes i els principals esdeveniments de la Història Contemporània.
 Comprendre  el  funcionament  de  les  societats,  el  seu passat  històric,  la  seva evolució  i

transformacions.
 Desenvolupar l’empatia mitjançant la comprensió de les accions humanes del passat.



 Expressar-se  de  forma  assertiva  i  mostrar  una  actitud  favorable  al  diàleg  i  al  treball
cooperatiu.

2. Consciència i expressions culturals
 Comprendre la funció que les arts han tingut i tenen en la vida dels éssers humans.
 Reconèixer els diferents estils de l'art contemporani i els canvis que els van motivar.
 Analitzar obres d'art de manera tècnica i identificar el context històric que explica la seva

aparició.
 Desenvolupar una actitud activa en relació amb la conservació i la protecció del patrimoni

històric.

3. Comunicació lingüística
 Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per construir un discurs

precís.
 Desenvolupar l’empatia i interessar-se per conèixer i escoltar opinions diferents a la pròpia.
 Utilitzar diferents variants del discurs, en especial, la descripció i l’argumentació.
 Llegir  i  interpretar  textos  de  tipologia  diversa,  llenguatges  icònics,  simbòlics  i  de

representació.

4. Competència digital
 Relacionar  i  comparar  la  informació  procedent  de  diverses  fonts:  escrites,  gràfiques,

audiovisuals, etc.
 Contrastar la informació obtinguda i desenvolupar un pensament crític i creatiu.
 Elaborar la informació transformant les dades recollides i  traduint-les a un altre format o

llenguatge.
 Emprar les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació en la

recerca i el processament de la informació.

5. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 Elaborar i interpretar eixos cronològics.
 Analitzar i comprendre les dades quantitatius recollits en taules, gràfics i diagrames.
 Fer  càlculs  matemàtics  de  nombres  enters  i  percentatges  per  arribar  a  conclusions

quantitatives.
 Identificar i localitzar els àmbits geopolítics, econòmics i culturals en els quals s'emmarquen

els esdeveniments de l'Edat Contemporània.
 Conèixer els diferents usos de l'espai i dels recursos que han fet les societats al llarg dels

períodes històrics estudiats.

6. Aprendre a aprendre
 Desenvolupar  una  visió  estratègica  dels  problemes,  anticipar  possibles  escenaris  i

conseqüències futures de les accions individuals i/o socials.
 Buscar explicacions multicausals per comprendre els fenòmens socials i avaluar les seves

conseqüències.
 Utilitzar diferents estratègies per organitzar, memoritzar i recuperar la informació: esquemes,

resums, etc.
 Participar en debats i contrastar les opinions personals amb les de la resta de companys.
 Desenvolupar el gust per l'aprenentatge continu i l’actualització permanent.

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

resolució de les activitats proposades.
 Interpretar adequadament les particularitats de cada situació i de cada problema estudiat.
 Saber argumentar de forma lògica i coherent les explicacions dels conceptes i fenòmens

estudiats.
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 Autoregular el propi aprenentatge: prendre consciència del que se sap i del que falta per
aprendre, i realitzar autoavaluacions del propi treball.

4. CONTINGUTS

Vinculació dels objectius amb la matèria o l'àmbit 

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les
causes i les conseqüències, el significat de les transformacions de la història
contemporània.
Estratègies  per  a  l'elaboració  de  guions  o  plans  per  a  indagar  sobre
processos històrics contemporanis.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics.
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Procés estructurat de presa de decisions. Estimació d'oportunitats i riscos.
Avaluació de procesos i resultats. Valoració de l'error com a oportunitat.

b), e), f), g)

Ús de diversos procediments per a obtindre i registrar informació sobre fets
històrics contemporanis a partir de fonts variades presentades en diferents
llenguatges  (verbal,  audiovisual,  cartogràfic,  estadístic)  pertanyents  a
diversos  gèneres  i  obtinguts  per  diversos  mitjans  com  ara  l'ús  de
biblioteques, eixides de camp o Internet.
Ús d'estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Foment  de  la  lectura  de  textos  divulgatius  sobre  temes  històrics
contemporanis.
Classificació i ús crític de fonts d'informació.
Ús  de  diversos  procediments  per  a  la  classificació,  organització,  anàlisi  i
representació  de  la  informació:  esquemes,  mapes  conceptuals,  mapes
històrics, línies de temps o gràfiques estadístiques.

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

Ús  de  procediments  d'anàlisi  de  diversos  documents  per  a  establir
comparacions, identificar els canvis i continuïtats, les relacions de causalitat
entre diversos fets històrics i per a explicar les interconnexions que subjauen
en el procés de globalització.

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

Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell.
Procediments de citació de fonts.

a), b), e) h)

Ús de ferramentes TIC per a organitzar (marcadors socials, fulls de cálcul),
interpretar la informació i crear continguts en diferents formats: textos, línies
del  temps,  gràfiques,  blog,  wiki,  web,  presentació  de diapositives,  murals,
pòsters, vídeo, debats, exposicions orals, etc.
Ús d'entorns d'aprenentatge col·laboratiu.

a), e), g)

Estratègies  de  pensament:  pensament  alternatiu,  causal  i  conseqüèncial,
mitjans-fi, de perspectiva i alternatiu.
Sentit crític i de la responsabilitat.

b), g)

Assumpció de diferents rols en equips de treball.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.

a), b) c) d), g)



Técniques d'escolta activa: parafrasejar, resumir.
Diàleg igualitari.
Coneixement d'estructures i tècniques d'aprenentatges cooperatius.
Imaginació i creativitat.

Autoconeixement.  Valoració  de fortaleses i  febleses.  Autoconcepte positiu.
Proactivitat.
Autorregulació  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)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic II

                       EL SEGLE XVIII I LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

Els canvis polítics en l'Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme. El cas
anglés.
La crisi de l'Antic Règim a França i a Espanya.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l'acció política i el  canvi
cultural.

a), c), f), h), j), l)

Els avanços científics i la seua repercusió social.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l'acció política i el canvi 
cultural.

f), j)

Els canvis polítics en l'Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l'acció política i el  canvi
cultural.
Els canvis en el procés creatiu. Els moviments artístics a Europa als segles
XVII i XVIII.

c), f), h), j), l)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic III

                                           L'ERA DE LES REVOLUCIONS

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

Noció d'interpretació històrica i explicació causal.
Noció de crisi. La crisi de l'Antic Règim i les revolucions liberal-burgueses en
el segle XVIII: canvis polítics i socials.
Causes i conseqüències de la Revolució Francesa. Etapes de la revolució.

f), j)

Noció d'interpretació històrica i explicació causal.
Les Revolucions liberals i la Restauració en el segle XIX a Europa i Amèrica:

a), c), f), h), j), l)
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processos unificadors i independentistes. Els nacionalismes.
Interpretacions sobre el seu significat històric.

Noció d'interpretació històrica i explicació causal.
La Revolució Industrial.
Els factors de la Revolució Industrial. La difusió des de Gran Bretanya a la
resta d'Europa. La industrialització a Espanya.
Controvérsia  sobre  les  conseqüències  de  la  Revolució  Industrial:  canvis
socials i econòmics, desigualtats i conflictes socials.

a), c),  f), h), j), 
l)

Noció d'interpretació històrica.
Noció de revolució. La idea de “progrés” i la revolució tecnicocientífica.
Controvérsia  sobre  les  conseqüències  de  la  Revolució  Industrial:  canvis
socials i econòmics, desigualtats i conflictes socials.
Els avanços científics i tecnològics, la seua influència en la vida quotidiana i
en el creixement econòmic.

a), c), f), j), l)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic IV

EL DESENVOLUPAMENT DEL CAPITALISME, IMPERIALISME I LA I GUERRA MUNDIAL

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

L'imperialisme  en  el  segle  XIX:  causes  de  l'expansió  colonial  i  conflictes
internacionals.  Conseqüències de l'imperialisme en les metròpolis i  en les
colònies.
Noció d'explicació causal: causes llunyanes i immediates de “la Gran Guerra”
(1914-1919).

f), j)

Noció d'explicació causal.
Desenrotllament de la guerra i de les seues conseqüències: els Tractats de
Pau, canvis socials. La seua influència en l'àmbit dels costums, la creació
artística i les mentalitats.
La Revolució Russa. Orígens. La influència del comunisme en la postguerra.

f), j)

“La Gran Guerra” (1914-1919): La seua influència en l'àmbit dels costums, la
creació artística i les mentalitats.

f), j), l)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic V

                  LES CRISIS D'ENTREGUERRES I LA II GUERRA MUNDIAL

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa



Noció de crisi: la crisi dels Estats liberals a Europa i la societat de masses.
El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens i desenrotllament.
La crisi de 1929 i la Gran Depressió.

f), j)

La II República a Espanya: els problemes polítics, socials i econòmics i l'obra
reformadora. Els conflictes interns i la reacció als canvis.
Els  orígens  de  la  Guerra  Civil  Espanyola,  les  seues  conseqüències  i  el
context internacional.

f), j)

Noció de causalitat múltiple. Context internacional i cuases de la II Guerra
Mundial.
Fases de la guerra: de guerra europea a guerra mundial. Les repercusions en
la població civil i la rereguarda.

e), f), j)

L'Holocaust.  Les  evidències  històriques  i  la  diversitat  d'interpretacions
historiogràfiques.

a), c), d), e), f), 
h), j)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic VI

                                                  EL MÓN DESPRÉS DE 1945

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

La  diversitat  dels  processos  de  descolonització  a  Àsia  i  Àfrica.  El
neocolonialisme  com  nova  forma  de  dependència  i  nous  desequilibris
territorials i desigualtats socials.

e), f), j)

La  nova  geopolítica  mundial  després  de  la  II  Guerra  Mundial:  la  “Guerra
Freda”, les seues fases, làmbit geogràfic i els seus protagonistes.
Evolució de les societats dels Estats Units i de la URSS i els seus aliats.

a), f), j)

Els plans de reconstrucció postbél·lica. La creació de l'Esat de Benestar a
Europa. La creació del Mercat Comú i el procés cap a la creació de la Unió
Europea.

d), f), j)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic VII

            ESPANYA: DE LA DICTADURA FRANQUISTA A LA DEMOCRÀCIA

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

La  dictadura  de  Franco  en  Espanya:  característiques,  mecanismes  de
control, suports socials i oposició.
La crisi del franquisme: l'oposició política i moviments socials.

f), j)
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La crisi del petroli (1973) i la seua repercusió a Espanya.

La transició política a Espanya: de la dictadura a la democràcia (1975-1982).
L'acció social i el canvi polític: el pacte constitucional i la institucionalització
de la democràcia.
Els desafiaments del  procés de conslidació democràtica:  desmantellament
del  règim de la dictadura, colpisme, terrorisme, crisi  econòmica i  tensions
nacionalistes i socials.
La integració a Europa i a altres institucions internacionals i la nova situació
geopolítica d'Espanya.

e), f), j)

Interpretacions  historiogràfiques  de  la  transició  espanyola.  El  règim
democràtic  en  la  perspectiva  de la  història  contemporània.  El  valor  de  la
memòria històrica.

a), d), f), j)

Assignatura: GEOGRAFIA I HISTÒRIA        Quart Curs de l'ESO       Bloc Temàtic VIII

 ELS DESAFIAMENTS DEL SEGLE XX: CANVIS GEOPOLÍTICS, GLOBALITZACIÓ I CRISI 
AMBIENTAL

Continguts Objectius 
generals 
d'etapa

L'afonament dels règims soviètics i les seues conseqüències.
Les regions emergents al voltant del Pacífic.
Tensions  geopolítiques:  Orient  Mitjà,  repúbliques  postsoviètiques,  Àfrica
subsahariana.

f), j)

Factors de la globalització econòmica, les relacions interregionals al món, i
els  avanços  tecnològics.  Les  crisis  en  el  capitalisme:  conseqüències
econòmiques i socials.
Les perspectives històriques i geogràfiques com a formes de pensament per
a  entendre  els  problemes  de  els  societats  actuals  i  prendre  decisions
informades.

f), g), j)

Canvi polític i crisi ambiental: el factor humà i el model de desenrotllament.
Conseqüències econòmiques i polítiques del canvi climàtic.
Les perspectives històriques i geogràfiques com a formes de pensament per
a  entendre  els  problemes  de  les  societats  actuals  i  prendre  decisions
informades.

e), f), j)

els criteris d'avaluació, els indicadors d'assoliment i els continguts. 2. Objectius Generals de la Matèria

C) GEOGRAFIA I HISTÒRIA

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CLAU

1. Conéixer els processos i mecanismes que
regeixen els fets socials i les interrelacions
entre fets polítics,  econòmics i  culturals i
utilitzar  aquest  coneixement  per  a

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.

Competència  matemàtica  i  competències



comprendre  la  pluralitat  de  causes  que
expliquen  l’evolució  de  les  societats
actuals,  el  paper  que  homes  i  dones
exerceixen  en  aquestes  i  els  seus
problemes més rellevants.

bàsiques en ciència i tecnologia.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

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

Competència  matemàtica  i  competències
bàsiques en ciència i tecnologia.

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.

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

Competències socials i cíviques.

Competència  matemàtica  i  competències
bàsiques en ciència i tecnologia.

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

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

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

Competències socials i cíviques.

Aprendre a aprendre.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Competència  matemàtica  i  competències
bàsiques en ciència i tecnologia.

Competència digital.

6. Valorar  la  diversitat  cultural  manifestant
actituds  de  respecte  i  tolerància  cap  a
altres  cultures  i  cap  a  opinions  que  no
coincideixen  amb  les  pròpies,  sense
renunciar  per  aquest  motiu  a  un  judici
sobre aquestes.

Consciència i expressions culturals.

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.

7. Comprendre  els  elements  tècnics  bàsics
que  caracteritzen  les  manifestacions
artístiques  en  la  seua  realitat  social  i
cultural  per  a  valorar  i  respectar  el
patrimoni  natural,  his-tòric,  cultural  i
artístic,  material  i  immaterial,  assumint  la
responsabilitat  que  suposa  la  seua
conservació  i  apreciant-lo  com un recurs
per a l’enriquiment individual i col·lectiu.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

8. Adquirir  i  utilitzar el  vocabulari  específic i
les  nocions  de  causalitat,  canvi  i

Comunicació lingüística.
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permanència que aporten la Geografia i la
Història per a que la seua incorporació al
vocabulari  habitual  augmente  la  precisió
en  l’ús  del  llenguatge  i  millore  la
comunicació.

Aprendre a aprendre.

9. Buscar,  seleccionar,  comprendre  i
relacionar  informació  verbal,  gràfica,
icònica,  estadística  i  cartogràfica,
procedent  de fonts  diverses,  incloses les
històriques i  les  que proporciona l’entorn
físic i social, els mitjans de comunicació i
les tecnologies de la informació, interpretar
aquesta  informació  críticament,  tractar-la
d’acord  amb  la  finalitat  perseguida  i
comunicar-la  als  altres  de  manera
organitzada i intel·ligible.

Comunicació lingüística.

Competència digital.

Consciència i expressions culturals.

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

Comunicació lingüística.

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

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

Competències socials i cíviques.

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Aprendre a aprendre.

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

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

Competències socials i cíviques.



2. OBJECTIUS DE LA MATÈRIA PER AL QUART CURS

D) GEOGRAFIA I HISTÒRIA

OBJECTIUS COMPETÈNCIES CLAU

1. Analitzar  l'Europa  del  segle  XVIII:  una
població  amb  un  lleuger  creixement
demogràfic, una economia de base agrària,
una  societat  estamental,  l'absolutisme
monàrquic i l'art rococó.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

2. Reconèixer  les  causes  de  la  Guerra  de
Successió,  la  configuració de les aliances
d’ambdós bàndols i l’estruc-turació política
que va comportar l’aprovació dels de-crets
de Nova Planta.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

3. Entendre el significat polític dels Borbons a
l'Espanya del segle XVIII: Les reformes de
Felip V, Ferran VI i Carles III.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

4. Analitzar  les  particularitats  artístiques,
polítiques,  econò-miques,  demogràfiques,
urbanístiques  i  socials  de  la  Comunitat
Valenciana al segle XVIII.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

5. Conèixer el pensament il·lustrat europeu en
els  seus  vessants  econòmic  i  polític  i
identificar  els  principals  pensadors  i  les
seves  aportacions,  i  analitzar  la  seva
repercussió a Espanya i més concretament
a la Comunitat Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

6. Comprendre  la  ruptura  històrica  que  va
representar  la  Revolució  Francesa,
analitzar  les  novetats  polítiques  que  va
aportar i  reconèixer les causes i les idees
que van conduir a la Restauració europea.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

7. Conèixer  i  diferenciar  les  revolucions
liberals  ocorregu-des  al  segle  XIX  i
identificar els conceptes de nacionalis-me i
liberalisme,  prestant  especial  atenció  a  la
seva  influència  en  els  processos
d’unificació  alemany  i  italià  i
d'independència grec i belga.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
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8. Conèixer  les  bases  de  la  revolució
industrial,  les  noves  fonts  d’energia,  els
sectors  industrials,  la  revolució  dels
transports,  la  nova  societat  industrial,
l’organització  del  moviment  obrer  i  les
noves ideologies:  marxisme,  anarquisme i
internacionalisme.

Aprendre a Aprendre

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

9. Analitzar  el  desenvolupament  polític
d'Espanya,  en  general,  i  de  la  Comunitat
Valenciana  en  particular,  durant  el  segle
XIX: la crisi de l'Antic Règim, la restauració
de  l'absolutisme,  la  independència  de  les
colònies americanes, la revolució liberal, el
Sexenni Democràtic i la Restauració.

Competència digital

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

10. Reconèixer  les  transformacions
demogràfiques,  urbanís-tiques,
econòmiques  i  socials  del  segle  XIX  a
Espanya  arran  de  la  irrupció  de  la
industrialització,   prestant  una  atenció
especial a la Comunitat Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

11. Analitzar  les  particularitats  artístiques,
polítiques,  econòmiques  i  socials  de  la
Comunitat Valenciana al segle XIX.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

12. Explicar  les  causes de l’expansió  colonial
europea i  detallar  l’organització  i  extensió
dels grans imperis colonials.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

13. Conèixer  els  principals  corrents  artístics  i
culturals  del  segle  XIX  a  Europa  i
diferenciar-ne  els  autors  principals  i  les
obres més significatives.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

14. Explicar  les causes de la  Primera Guerra
Mundial, les fases del conflicte bèl·lic i les
conseqüències de la conflagració armada a
Europa.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

15. Conèixer les característiques principals del
període d'entreguerres: la Revolució Russa
i la formació de l’URSS sota el mandat de
Lenin i  la posterior dictadura de Stalin,  el
crac del 29 i la Gran Depressió, i l'ascens
dels  totalitarismes  a  Europa:  el  feixisme
italià i el nazisme alemany.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

16. Explicar les causes i les conseqüències de
la  Segona  Guerra  Mundial,  així  com  el
desenvolupament  de  les  principals
operacions  militars  i  l'holocaust  de  la
població jueva dut a terme pel govern nazi.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.



17. Conèixer  la  història  espanyola  des  del
desastre del 98, la crisi de la Restauració,
la  II  República  i  la  Guerra  Civil,  prestant
especial atenció a la Comunitat Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

18. Identificar els aspectes més significatius del
món bipolar,  els principals conflictes de la
Guerra  Freda  i  les  característiques  de
cadascun  dels  blocs:  el  capitalista  i  el
comunista.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

19. Conèixer  les  causes  de  la  crisi  i
enfonsament  del  comunisme  i  la
consegüent  desaparició  del  sistema  de
blocs.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

20. Analitzar  l’evolució  dels  aspectes
econòmics,  urbanístics,  polítics,  socials  i
culturals  del  règim  franquista  a  Espanya,
prestant  especial  atenció  a  la  Comunitat
Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

21. Conèixer  el  procés  de  transició  cap  a  la
democràcia, iniciat amb la mort de Franco,
prestant  especial  atenció  a  la  Comunitat
Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

22. Identificar  els  principis  que  regeixen  la
Constitució espanyola de 1978 en la forma
d’organització  del  govern  de  l'Estat  i
valorar-la  com  a  garant  de  les  llibertats
individuals i col·lectives.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

23. Reconèixer  els  diferents  governs
democràtics  espanyols  i  les  seves
principals  línees  d’actuació  des  de  la
Transició  fins  a  l'actualitat  prestant  una
especial  atenció  a  l’evolu-ció  política,
demogràfica i  econòmica de la  Comunitat
Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

24. Conèixer  les  característiques  del  món
actual,  incidint  especialment  en  el  nou
ordre  polític  internacional,  l’economia
globalitzada,  l'emergència  de  noves
potències econòmiques, la crisi econòmica
de 2008, els principals conflictes violents i
la societat del segle XXI.

Competència digital.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

25. Identificar  els  principals  corrents  artístics
del segle XX en el món prestant atenció a
la contribució espanyola a les arts visuals
durant  aquest  segle,  tant  en  pintura,
escultura  com  en  arquitectura,  i  la
contribució en aquest sentit de la Comunitat
Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
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26. Reconèixer  les  actituds  i  situacions
discriminatòries que han tingut lloc al llarg
de  la  història  per  raons  de  raça,  sexe,
religió  o  qualsevol  altra  condició  o
circumstància  personal  o  social  i  mostrar
una  actitud  solidària  amb  els  individus  i
col·lectivitats  que  han  estat  objecte  de
discri-minació.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

27. Reconèixer els mecanismes essencials que
regeixen el funcionament dels fets socials i
econòmics dins de l'estructura de la nostra
societat i, d'aquesta manera, comprendre i
saber  analitzar  els  problemes  més  relle-
vants  de  les societats  contemporànies (la
immigració, la globalització, les desigualtats
socioeconòmiques,  la  crisi  econòmica,
etc.).

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

28. Obtenir i relacionar informació de fonts de
diverses  menes  i  saber  manejar  i
interpretar  correctament  diversos
instruments de treball  com els gràfics,  els
mapes, etc.

Aprendre a aprendre.

Competència digital.

Competència  matemàtica  i  competències
bàsiques en cièn-cia i tecnologia.

29. Ésser sensible als principals problemes del
món actual (l’accés desigual als recursos, la
globalització,  la  pervi-vència  de  règims
autoritaris i dictatorials, els conflictes polítics,
etc.), entenent-los com una problemàtica en
la qual tots estem implicats i de la qual tots
som responsables.

Competència digital.

Competències socials i cíviques.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

30. Valorar  la  diversitat  cultural  en  el  món,  a
Espanya i dins de la Comunitat Valenciana, i
ser respectuosos i tolerants amb les actituds,
creences  i  formes  de  vida  de  persones  o
grups que pertanyen a societats o cultures
diferents de la pròpia.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

31. Entendre  els  drets  i  llibertats  de  les
persones com un assoliment irrenunciable
de  la  humanitat,  denunciar  les  actituds
discriminatòries  i  injustes  i  mostrar-se
solidari  amb  els  qui  estiguin  privats  dels
seus  drets  o  dels  recursos  econòmics
necessaris.

Competències socials i cíviques.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.



4. CONTINGUTS 

Continguts  Bloc 1: Continguts comuns a l'aprenentatge de Geografia i Història

CONTINGUTS

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre les causes i 
conseqüències, el significat i les transformacions de la història contemporània. 
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre processos històrics 
contemporanis. 
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics. 
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques. 
Procés estructurat de presa de decisions. Estimació d’oportunitats i riscos. Avaluació de 
processos i resultats. Valoració de l’error com a oportunitat. 
Ús de diversos procediments per a obtindre i registrar informació sobre fets històrics 
contemporanis a partir de fonts variades presentats en diferents llenguatges (verbal, 
audiovisual, cartogràfic, estadístic) pertanyents a diversos gèneres i obtinguts per diversos 
mitjans com ara ús de biblioteques, visites a museus o Internet. 
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i caire de les fonts. 
Classificació i ús crític de fonts d’informació. Procediments de citació de fonts. 
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell. Foment de la lectura 
de textos divulgatius sobre temes històrics contemporanis. 
Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i representació de la 
informació: esquemes, mapes conceptuals, mapes històrics, línies de temps o gràfiques 
estadístiques. 
Ús de procediments d’anàlisi de diversos documents per a establir comparacions, identificar 
els canvis i continuïtats, les relacions de causalitat entre diversos fets històrics i per a 
explicar les interconnexions que subjauen en el procés de globalització. 
Ús de ferramentes TIC per a organitzar (marcadors socials, fulls de càlcul), interpretar la 
informació i crear continguts en diferents formats: textos, línies de temps, gràfiques, blog, 
wiki, web, presentació de diapositives, murals, pòsters, vídeo, debats, exposicions orals, etc. 
Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu.
Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell. 
Assumpció de distints rols en equips de treball. 
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa: parafrasejar, resumir. 
Diàleg igualitari. 
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 
Imaginació i creativitat. 
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu. Proactivitat. 
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. 
Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat. 
Procés estructurat de presa de decisions. 
Estratègies de pensament: pensament alternatiu, causal i conseqüencial, mitjans-fi, de 
perspectiva i alternatiu. 
Sentit crític i de la responsabilitat.
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Continguts Bloc 2: El segle XVIII i la crisi de l’Antic Règim

CONTINGUTS

Els canvis polítics en l’Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme. El cas anglés. 
La crisi de l’Antic Règim a França i a Espanya. 
Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l’acció política i el canvi cultural. 
Els avanços científics i la seua repercussió social. 
Els canvis en el procés creatiu. Els moviments artístics a Europa als segles XVII i XVIII.

Continguts Bloc 3: L’era de les revolucions

CONTINGUTS

Noció d’interpretació històrica i explicació causal. 
Noció de crisi. La crisi de l’Antic Règim i les revolucions liberals i burgeses en el segle XVIII: 
canvis polítics i socials. 
Causes i conseqüències de la Revolució Francesa. Etapes de la revolució. Interpretacions 
sobre el seu significat històric. 
Les revolucions liberals i la Restauració en el segle XIX a Europa i Amèrica: processos 
unificadors i independentistes. Els nacionalismes. 
La revolució industrial. 
Els factors de la revolució industrial. La difusió des de Gran Bretanya a la resta d’Europa. La 
industrialització a Espanya.
Noció de revolució. La idea de “progrés” i la revolució tecnicocientífica. 
Controvèrsia sobre les conseqüències de la Revolució Industrial: canvis socials i econòmics, 
desigualtats i conflictes socials. 
Els avanços científics i tecnològics, la seua influència en la vida quotidiana i en el creixement
econòmic.

.

Continguts  Bloc 4: El desenrotllament del capitalisme, l’imperialisme i la I Guerra 
Mundial

CONTINGUTS

L’imperialisme en el segle XIX: causes de l’expansió colonial i conflictes internacionals. 
Conseqüències de l’imperialisme en les metròpolis i en les colònies. 
Noció d’explicació causal: causes llunyanes i immediates de “la Gran Guerra” (1914.1919). 
Desenrotllament de la guerra i les seues conseqüències: els tractats de pau, canvis socials. 
La seua influència en l’àmbit dels costums, la creació artística i les mentalitats. 
La Revolució Russa. Orígens. La influència del comunisme en la postguerra.

Continguts Bloc 5: Les crisis d’entreguerres i la II Guerra Mundial

CONTINGUTS

Noció de crisi: la crisi dels estats liberals a Europa i la societat de masses. 
El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens i desenrotllament. 



La crisi de 1929 i la Gran Depressió. 
La II República a Espanya: els problemes polítics, socials i econòmics i l’obra reformadora. 
Els conflictes interns i la reacció als canvis. 
Els orígens de la Guerra Civil Espanyola, les seues conseqüències i el context internacional. 
Noció de causalitat múltiple: context internacional i causes de la II Guerra Mundial. 
Fases de la guerra: te guerra europea a guerra mundial. Les repercussions en la població 
civil i la rereguarda. 
L’Holocaust. Les evidències històriques i la diversitat d’interpretacions historiogràfiques.

Continguts  Bloc 6: El món després de 1945

CONTINGUTS

La diversitat dels processos de descolonització a Àsia i Àfrica. El neocolonialisme com nova 
forma de dependència i nous desequilibris territorials i desigualtats socials. 
La nova geopolítica mundial després de la II Guerra Mundial: la guerra freda, les seues 
fases, l’àmbit geogràfic i seus protagonistes. 
Els plans de reconstrucció postbèl·lica. La creació de l’estat de benestar a Europa. La 
creació del Mercat Comú i el procés cap a la creació de la Unió Europea. 
Evolució de les societats dels Estats Units i de la URSS i els seus aliats.

Continguts  Bloc 7: Espanya: de la dictadura franquista a la democràcia

CONTINGUTS

La dictadura de Franco a Espanya: característiques, mecanismes de control del poder, 
suports socials i oposició.
La crisi del franquisme: l’oposició política i els moviments socials. 
La crisi del petroli (1973) i la seua repercussió a Espanya. 
La transició política a Espanya: de la dictadura a la democràcia (1975.1982). L’acció social i 
el canvi polític: el pacte constitucional i la institucionalització de la democràcia. 
Els desafiaments del procés de consolidació democràtica: desmantellament del règim de la 
dictadura, colpisme, terrorisme, crisi econòmica i tensions nacionalistes i socials. 
La integració a Europa i a altres institucions internacionals i la nova situació geopolítica 
d’Espanya. 
Interpretacions historiogràfiques de la transició espanyola. El règim democràtic en la 
perspectiva de la història contemporània. El valor de la memòria històrica. 

Continguts Bloc 9: Els desafiaments del segle XXI: canvis geopolítics, globalització i 
crisi ambiental

CONTINGUTS

L’afonament dels règims soviètics i les seues conseqüències. 
Les regions emergents al voltant del Pacífic. 
Tensions geopolítiques: Orient Mitjà, repúbliques postsoviètiques, Àfrica subsahariana. 
Factors de la globalització econòmica, les relacions interregionals al món i els avanços 
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tecnològics. Les crisis en el capitalisme: conseqüències econòmiques i socials 
Canvi climàtic i crisi ambiental: el factor humà i el model de desenrotllament. Conseqüències 
econòmiques i polítiques del canvi climàtic. 
Les perspectives històriques i geogràfiques com a formes de pensament per a entendre els 
problemes de les societats actuals i prendre decisions informades.  

  En cas de confinament per esta situació del COVID 19 ; els continguts podran variar en funció 
del període que estarem confinats. i de la importància. En cas que no es produïra aquests 
confinament els continguts es donarien íntegres

5. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Bloc temàtic I

BL1.1. Planificar la realització d’una indagació sobre les causes i les conseqüències de fets i 
processos històrics contemporanis, definir problemes a partir de preguntes i hipòtesis i 
proposar un pla ordenat i flexible d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a 
partir de fonts diverses, l’organització del temps necessari i del treball individual i grupal amb 
l’ajuda del docent.

BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius previs, a partir
de la comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, usats com a fonts, a les 
quals es pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus) i aplicar 
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i organització de la 
informació.

BL1.3. Interpretar les dades, evidències i informació per mitjà de la seua representació en 
forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, informes o síntesi de conclusions i 
reconéixer la importància de la perspectiva històrica per a donar sentit als fets històrics 
fonamentals.

BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus resultats per 
mitjà de textos corresponents a diversos gèneres, complir els requisits formals, l’adequació, 
la coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell educatiu per 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 ferramentes 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 i compartir esta 
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 desenrotllament i comparar-les amb les pròpies 
aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.



BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i assumir 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 se les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés
durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat en la busca de solucions alternatives.

Bloc temàtic II

BL2.1. Descriure les característiques de les societats de l’Antic Règim en les seues dimensions
econòmica, social, política i cultural i inferir les contradiccions que provoquen la seua crisi i el 
desenrotllament del parlamentarisme.

BL2.2. Registrar els principals avanços que propicia la revolució científica des dels segles XVII i
XVIII per mitjà d’una línia de temps i posar exemples de com van afectar la vida de les 
persones a partir de descripcions o relats de la vida quotidiana.

BL2.3. Exposar algunes de les idees de la Il·lustració a partir de textos dels mateixos il·lustrats i
interpretar el seu abast com a nou moviment cultural i social a Europa i a Amèrica i les seues 
propostes de reforma política que qüestionaven l’absolutisme.

Bloc temàtic III

BL3.1. Identificar els principals canvis i continuitats que van marcar les  revolucions liberals a 
Europa (especialment a França i a Espanya) i a Amèrica referits als aspectes polítics, socials 
i econòmics i ressaltar les transformacions més significatives.

BL3.2. Discutir l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris que es van desenrotllar a 
finals del segle XVIII i la primera mitat del segle XIX a partir dels testimonis dels seus 
coetanis i argumentar el seu valor com a evidència històrica.

BL3.3. Explicar el procés de revolució industrial, atenent diversos factors, i les seues 
conseqüències econòmiques, socials i polítiques i constatar el seu caràcter desigual en 
diversos països europeus i especialment a Espanya i el fet diferencial del cas anglés per ser 
un país pioner.

BL3.4 Comparar els resultats positius i negatius a curt i llarg termini de les revolucions 
industrials i els avanços científics i tecnològics paral·lels quant a les condicions de vida i de 
treball de les persones i debatre sobre en quin grau estes revolucions van suposar un 
progrés per a la humanitat aportant evidències a favor i en contra.

Bloc temàtic IV

BL4.1 Explicar les causes de la I Guerra Mundial i el seu desenrotllament fent referència a les 
tensions imperialistes i nacionalistes sorgides en l’últim quart del segle XIX i principis del XX i
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distingir les causes immediates de les que tenen un origen en un termini de temps major amb
l’ajuda d’una línia del temps.

BL4.2. Analitzar algunes de les transformacions polítiques de la guerra i dels tractats de pau 
com ara la Revolució Russa, els canvis en el mapa polític d’Europa i les relacions de poder a 
escala mundial i deduir com això va afectar els sentiments i mentalitats de les societats dels 
països contendents quant als desitjos de revenja, de millorar la situació de les dones o de la 
participació ciutadana.

BL4.3. Reconéixer obres d’art representatives de diferents moviments artístics del segle XIX i 
principis del segle XX i interpretar-les considerant el context històric en què els artistes van 
produir estes obres i la seua original contribució al desenrotllament cultural.

Bloc temàtic V

BL5.1 Explicar la crisi des estats liberals i l’auge dels feixismes a Europa fent referència a les 
conseqüències de la I Guerra Mundial, la Revolució Russa i la crisi de 1929 relacionant 
diverses causes i conseqüències i establir connexions amb fets posteriors com les crisis 
econòmiques i la persistència de moviments extremistes en l’actualitat utilitzant diverses fonts
d’informació especialment els mitjans de comunicació.

BL5.2. Analitzar l’evolució de la II República, els desafiaments socials, econòmics i polítics que 
va tractar d’afrontar per mitjà de reformes i relacionar tot això i el context internacional amb la
guerra civil.

BL5.3. Analitzar l’evolució de la II Guerra Mundial per a convertir-se en una guerra total a partir 
d’una narració dels fets amb el suport d’una línia de temps i mapes de diferent escala i 
establir algunes conseqüències demogràfiques, socials i polítiques de la guerra basant-les en
gràfiques, mapes i descripcions de la vida quotidiana.

BL5.4. Debatre sobre com va ser possible l’Holocaust a partir de les decisions i accions 
d’individus tenint en compte la seua mentalitat, els seus sentiments i els interessos polítics en
el context del règim nazi i la II Guerra Mundial i justificar el seu lloc en la memòria històrica de
la humanitat a partir de testimonis i víctimes i d’imatges.

Bloc temàtic VI

BL6.1 Descriure els canvis resultat dels processos de descolonització després de la II Guerra 
Mundial per mitjà de la comparació de mapes històrics i reconéixer els seus límits tenint en 
compte la permanència de llaços de dependència entre les antigues metròpolis i els nous 
estats i la seua contribució a l’existència de desequilibris territorials i desigualtats socials 
actuals.

BL6.2. Explicar les causes de la guerra freda i destacar la importància de les decisions humanes i
l’enfrontament ideològics i establir les repercussions d’este enfrontament relatives als avanços 
econòmics, socials, com ara el desenrotllament de l’estat del benestar a Europa Occidental, i 
polítics i l’existència de diversos conflictes d’àmbit global.

BL6.3. Interpretar la construcció de la Unió Europa com un procés gradual reflectint en una línia 
de temps les fites que han marcat el ritme del procés i destacar el fet d’haver creat un marc 
comú de convivència entre països que s’havien enfrontat en guerres.



Bloc temàtic VII

BL7.1. Explicar les causes que van conduir a l’establiment d’una dictadura a Espanya, després 
de la Guerra Civil, i que es mantinguera fins a la mort del dictador i analitzar els factors interns i
externs que van marcar la seua evolució assenyalant els canvis i les continuïtats més 
rellevants.

BL7.2. Examinar els factors i els protagonistes individuals i socials que van impulsar el procés de 
transició democràtica i reconéixer els fets més destacats i els obstacles que van dificultar este 
procés a partir de la comparació de diverses interpretacions historiogràfiques.

BL7.3. Comparar els processos de democratització que va representar la II República i el recent 
procés de transició tenint en compte els seus diferents contextos i debatre el paper exercit per 
la memòria històrica com referent de les decisions dels agents socials que van impulsar este 
procés.

Bloc temàtic VIII

BL8.1. Reconéixer el nou orde mundial sorgit després de l’afonament de la URSS i altres països 
soviètics i destacar el paper dels Estats Units i Europa i el sorgiment potències emergents a 
Àsia i Amèrica i inferir les possibles conseqüències geopolítiques de la nova situació a partir de
la ciomparació de dades socioeconòmiques.

BL8.2. Posar en perspectiva el procés de globalització i destacar els factors relatius a la difusió 
de les tecnologies de la comunicació, als moviments de mà d’obra, de béns (de consum i 
culturals) i de capitals i les seues conseqüències a diverses escales (local, regional, nacional i 
global) i reflexionar sobre la importància de disposar d’una perspectiva històrica per a entendre 
el present i projectar un futur possible.

BL8.3. Relacionar les manifestacions del canvi climàtic i de la crisi ambiental amb la nostra 
manera de viure i reconéixer els interessos enfrontats davant de les propostes per a afrontar 
este problema i les possibles conseqüències  en diversos àmbits a través de textos periodístics
que informen sobre esta controvèrsia.

6. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ (I LA SEUA RELACIÓ AMB ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ)

 Instruments d'avaluació
A l'hora  d'obtindre  informació  per  a  valorar  el  procés  educatiu  es  faran  servir  diferents
procediments o mitjans que puguen permetre, per això, una informació diversa, contrastable i
complementària  que  avalue  efectivament  els  diversos  aspectes  d’aquest  procés:  nivell
d’aprenentatge  de  l’alumnat,  adequació  dels  objectius,  continguts  i  tipologia  (conceptes,
procediments i actituds), temporalització, adequació dels materials curriculars, relacions entre
l’alumnat i entre aquest i el professorat, etc. 

Les dades obtingudes s'enregistraran en els documents adients, que constitueixen
els instruments d'avaluació, que recolliran escales de valoració: sempre, de vegades, no mai;
molt, escassament; si, no; 0 a 10 punts; etc. 

Els procediments  d'avaluació proposats són els següents: 
L’OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA DE L’ALUMNAT 
Pot  ser  molt  útil  per  a  informar-nos  sobre  motivacions,  interessos,  progressos,

dificultats, comportaments i actituds, etc. A banda de l’assistència i la puntualitat a les classes, i
a les activitats extraescolars que s’hi organitzen, l’observació se centrarà en aspectes com: 
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- L’aprofitament del temps a classe, i en activitats fora de l’aula, i la diligència davant
el treball.

- L’actitud davant l’aprenentatge.
- L’hàbit de treball individual i en equip: mostres d’interés, ajut als companys…
-  El  grau  de  reflexió  i  tolerància  en  discussions,  debats  i  posades  en  comú:

originalitat, capacitat i qualitat dels arguments, respecte que mostren davant les opinions de la
resta de companys/es, capacitat de reconéixer errades…

- Habilitats i destreses.
- Avanços en l’assimilació dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals
- Expressió oral i comunicació escrita d’informació, a través de les intervencions a

classe (debats, posades en comú d’equips, resolució d’activitats…). 
- El maneig del vocabulari específic de la matèria, etc.

ENTREVISTES I QÜESTIONARIS
A través  de  les  respostes  fetes,  aquestes  tècniques  poden  ser  molt  útils  per  a

conéixer aspectes com: 
- Motivacions, interessos i opinions.
- Entorn sociofamiliar.
- Raons del seu comportament.
- Relacions dins de l’equip de treball, grup-classe, i centre. 
- La seua autoimatge com a estudiant; en aquest cas, convé tindre en compte que

són bastants els/les alumnes que encara no tenen una imatge massa ajustada de sí mateixos,
de les seues possibilitats i aptituds, essent de vegades massa optimistes o pessimistes, i que
convé anar ajudant-los i fer-los comprendre les seues apreciacions errònies. 

- Entre els qüestionaris hem d’incloure el d’autoavaluació de l’alumnat, que suposa
una important recollida de dades respecte a la valoració que és capaç de fer de sí mateix, de
les tasques que realitza i de la marxa del seu aprenentatge. En relació amb el que hem dit
abans sobre la autoimatge com a estudiant, el contrast de les opinions i valoracions del propi
alumne amb les del professor/a pot ser molt educatiu i  orientador, ja que, a la vegada que
s’aconsegueix  modificar  preconceptes  dels  propi  professorat,  també  l’alumne/a  pot  anar
adquirint una imatge més ajustada de sí mateix/a.  

EL TREBALL DIARI
Aquest  procediment,  que  considerem  com  un  dels  més  vàlids  per  a  avaluar

l’alumnat,  s’entén com la  realització,  obligatòria,  de  les  tasques  individuals  o  en  grup que
s’encomanen, tant a casa, o en eixides extraescolars/complementàries, com sobretot les fetes
a classe, intentant crear en l’alumnat un hàbit  de treball  des del començament del  curs.  A
banda del control sobre la seua realització, en temps, forma i correcció, l’anàlisi de les tasques
realitzades per l’alumnat,  ens permetrà al  professorat una vertadera avaluació formativa,  ja
que: 

- Detectem els progressos i dificultats de l’alumnat.
- Observem com van produint-se els aprenentatges i les estratègies que usen.
- Analitzem errades i detectem deficiències de la metodologia o activitats fetes fins al

moment.
- Serveix de motivació, estímul continu i feedback per a l’alumnat.

Dins d’aquest apartat mereix una menció especial el quadern de l’alumne/a, considerat
l'instrument essencial per al registre del treball, la construcció de coneixements i per a l'estudi



de la matèria; aquest quadern, que s'organitzarà d'acord amb les indicacions del professorat,
ens informarà sobre:

- Les tasques fetes.  
- La comprensió i desenvolupament de les activitats.
-  La  correcció  lingüística  en  l’expressió  escrita,  i  ús  adequat  de  la  terminologia

específica de la matèria.
- La utilització de fonts d’informació: grau d’autonomia, significativitat de la informació

recollida, contrastos, argumentacions, conclusions, etc.
-  El  domini  dels  procediments  propis  de  la  Geografia  i  Història  (representacions

cartogràfiques i gràfiques, anàlisi de dades estadístiques...). 
-  El  domini  de  tècniques  de  treball  i  d’estudi  com:  presa  d’apunts,  esquemes,

resums, quadres sinòptics, informes, mapes conceptuals… 
- Etc.

TREBALLS MONOGRÀFICS
Sota  les  orientacions,  indicacions  i  decisions  del  professorat  en  l'organització

d'aquesta activitat, la selecció de temes, recursos, etc., l'alumnat, individualment o en equip,
haurà de realitzar i presentar obligatòriament diversos treballs monogràfics al llarg del curs, i
amb un progressiu grau d'aprofundiment, de xicotets projectes d'investigació o treballs de camp
sobre els aspectes geogràfics que s'estudien en la matèria, a l'escala territorial que s'establisca
(local, comarcal, regional, nacional, continental o mundial).   

Aquestos treballs serviran per a avaluar la implicació de l’alumnat en el seu propi
procés d’aprenentatge, el seu grau d’autonomia en el maneig i contrast de fonts, el domini de
les tècniques usades, la competència lingüística, etc.

Es valoraran, entre altres aspectes: 
- El lliurament complet del treball, i en els terminis fixats.
- L'originalitat.
- La presentació formal.
- La correcció en l'ús de la llengua: lèxica, ortogràfica, sintàctica; incorporació del

vocabulari propi de la Geografia i la Història.  
- L’obtenció i inclusió d'informació variada a partir de fonts diverses, contrastant-les,

criticant-les i fent síntesis conclusives.
- L'ús de les TIC (com a font, emmagatzemant d'informació, suport de presentació

del treball...).
- El grau d’autonomia en la confecció del treball. 
- De ser en equip, el grau de participació de cada un dels components. 

 La comunicació oral organitzada, precisa i coherent dels resultats, etc.

En aquest sentit l’alumnat haurà de realitzar un treball d’investigació, fent ús de diverses fonts
d’informació  -incloses  les  TIC-  per  tal  d’esbrinar  les  principals  amenaces  per  al  futur
ambiental del planeta.

7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació utilitzat pel nostre departament ha estat consensuat entre els seus
membres i per als grups d’ESO consisteix en:
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El 50% de la nota és la que pertany als conceptes,  el 30% es refereix als procediments que

inclouen activitats i treball de l’assignatura, i el 20% correspon al comportament i actitud dels

alumnes, incloent competències d'expressió escrita i comprensió lectora. L’avaluació inclourà

proves  escrites,  una prova  per  cada tema;  Es necessari  organitzar  aquestes  proves en

quatre nivells:

-----Assoliment no aconseguit

-----Assoliment bàsic

-----Assoliment mitjà

     -----Assoliment avançat

Cada avaluació constarà de tantes proves escrites com temes han estudiat, generalment serà

una prova per cada tema sumant-li els treballs, mapes, activitats que hagen fet.

Quant a l'expressió de les qualificacions aquesta serà de conformitat amb el que s'estableix en
la disposició addicional sisena, punt 2, del Reial Decret 1105/2014, els resultats de l'avaluació
en l'ESO s'expressaran mitjançant una qualificació numèrica, sense decimals, en una escala
d'1 a 10, acompanyada dels següents termes, i amb les següents correspondències:
Insuficient (IN): 1, 2, 3 o 4.
Suficient (SF): 5.
Bé (BI): 6.
Notable (NT): 7 o 8.
Excel·lent (EXC): 9 o 10.

  En cas de confinament pel COVID 19, utilitzariem els criteris que vam incloure en l'Annex 2 de

la programació del 2019-20, tenint en compte el període de confinament.

La 1a i 2a avaluació tindran un valor del 80% de la qualificació final del curs. Aquest valor

numèric s'obtindrà seguint el procediment que, tot seguit, es descriu. En cas que la nota de la

1a avaluació siga superior a la de la 2a es calcularà la mitjana aritmètica d'ambdues. En canvi, i

atenent  al  caràcter  d'avaluació  contínua  de  l'assignatura,  si  la  qualificació  relativa  a  la  2a

avaluació és més elevada serà aquesta la que es prendrà com a referència.

-La 3a avaluació tindrà un valor del 20% de la qualificació final del curs. A causa de les

circumstàncies especials que concorren (distanciament social, impossibilitat de presència física

al centre, teletreball, etc.) hem decidit modificar la ponderació dels diversos elements a l'hora

de  qualificar.  Així,  establim  que  el  valor  de  les  tasques  encomanades  durant  l'època  de



confinament suposarà el 80% de la qualificació de la 3a avaluació. I s'esgrana de la manera

següent: un 40% comptarà la realització i presentació dels treballs. Un altre 40% el contingut de

les mateixes (raonaments lògics, capacitat d'expressió, etc.). Per últim, el 20% restant valorarà

tots aquells paràmetres (la puntualitat en el lliurament de les tasques, la implicació de l'alumnat

a  l'hora  de  mantenir  el  contacte  amb  el  docent,  transmetre-li  dubtes  i  suggeriments,  etc.)

relacionats amb l'actitud.

-Cal  assenyalar  com actuar  en  cas d'alumnat  que no haguera  presentat  cap tasca durant

l'etapa de confinament. Si aquesta situació es deu a dificultats de caràcter tecnològic, social o

personal,  i  prèvia  recepció  de  l'acreditació  d'aquesta  causa  justificada  de  força  major  ben

fonamentada, es tindran en compte, a l'hora de la qualificació final del curs, únicament les dues

primeres avaluacions.

-En tot cas, s'ajustarà la qualificació a la instrucció dictada per Conselleria que la 3a avaluació

no pot provocar un efecte negatiu en la mitjana de les dues primeres avaluacions.

8. METODOLOGIA. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

Metodologia general

 En el marc de la seua Programació Didàctica, els centres han de precisar, en cada Curs, els
objectius que garanteixen les Competències Clau, segons el currículum, assumir-los com a
objectius del centre i determinar la participació de cadascuna de les àrees del currículum en
la consecució de les competències. 

 El caràcter multidisciplinari  de moltes de les competències s’allunya de la concepció del
currículum com un conjunt de compartiments estancs entre les diverses àrees i matèries i,
per això, requereix una coordinació d’actuacions docents en les quals el treball en equip ha
de ser una constant. 

 Així  doncs,  el  desenvolupament  de  la  Programació  Docent  de  Centre  requereix  tant
processos de formació i elaboració reflexiva i intel·lectual per part de l’equip docent, com
diversos mètodes de treball cooperatiu. Aquests mètodes han de ser respectuosos amb la
diversitat dels docents, però han de generar il·lusió per col·laborar en un projecte comú en el
qual  cadascú  aportarà  la  seua  millor  experiència  professional  i  aprendrà  i  compartirà
coneixements amb altres companys. 

 El currículum de cada Centre no es limitarà a les competències clau, malgrat que les incloga.
En el  currículum hi  haurà competències clau fonamentals i  altres que no ho seran tant,
perquè  cada  alumne puga  desenvolupar  al  màxim les  seues  potencialitats  a  partir  dels
Estàndards d’aprenentatge propis de cada àrea o matèria. No es pot oblidar que la funció de
l’escola és garantir uns mínims per a tots i, alhora, el màxim per a cada alumne. 

 El  desenvolupament de competències va acompanyat  d’una pràctica pedagògica exigent
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tant  per  a  l’alumnat  com per  al  professorat.  Per  a  l’alumnat,  perquè  s’ha  d’implicar  en
l’aprenentatge  i  ha  d’adquirir  les  habilitats  que  li  permetran  construir  els  seus  propis
esquemes explicatius per comprendre el món on viu, construir la seua identitat personal,
interactuar en situacions variades i continuar aprenent. 

 Per al docent, perquè haurà de desplegar els recursos didàctics necessaris que li permetran
desenvolupar els continguts propis de l’àrea com a components de les Competències Clau, i
poder assolir els objectius del currículum. No obstant això, malgrat que les competències
tenen un caràcter transversal i interdisciplinari respecte de les disciplines acadèmiques, això
no ha d’impedir que des de cada àrea es determinen aprenentatges específics que resulten
rellevants en la consecució de competències concretes. 

 El docent haurà de buscar situacions pròximes als alumnes perquè aquests puguen aplicar,
en diferents contextos, els continguts dels quatre sabers que conformen cadascuna de les
competències  (saber,  saber  fer,  saber  ser  i  saber  estar).  Així  mateix,  crearà contextos  i
situacions que representen reptes per als alumnes, que els conviden a qüestionar-se els
seus sabers  actuals,  que els  obliguen a ampliar  la  perspectiva i  a  contrastar  les  seues
opinions amb les dels seus companys, a justificar i a interpretar amb rigor, etc.

 Per  a  treballar  les  competències  bàsiques  relacionades  amb  el  domini  emocional  i  les
habilitats socials tindran un especial protagonisme les activitats de planificació i d’execució
de tasques en grup que afavorisquen el  diàleg,  l’escolta,  la  cooperació i  la  confrontació
d’opinions.

 La  forma  d’avaluar  el  nivell  de  competència  assolit  serà  a  través  de  l’aplicació  dels
coneixements  i  les  habilitats  treballades.  Ara  bé,  les  competències  suposen  un  domini
complet  de l’activitat  en qüestió;  no són només habilitats,  malgrat  que aquestes sempre
estiguen presents. Per tant, a més a més de les habilitats, també es tindran en compte les
actituds i els elements cognitius. 

 En el marc de la seva programació didàctica, els centres han de precisar en cada curs els
objectius  que  garanteix  l’assoliment  de  les  competències  clau,  segons  el  currículum,  i
assumir-los com a objectius de centre; alhora, han de determinar la participació de cada una
de les àrees del currículum en la conservació i potenciació de les competències.

Metodologia específica

Es  fomentarà  la  utilització  de  fonts  i  recursos  didàctics  variats  de  forma  seqüenciada  i
progressiva  per  obtenir  informació,  per  interpretar-la  i  comunicarla  de  manera  eficaç  i
comprensible. Aquest ús ha de preveure el seu grau de dificultat, la seva especificitat i els seus
codis  lingüístics  propis  .Es  potenciarà  també l observació  directa  i  indirecta,  la  lectura  de‟
diferents documents i fonts orals, i especialment cal ensenyar-los a treballar amb les TIC i els
mitjans de comunicació audiovisuals.

 ●  S'utilitzaran recursos relacionats amb l àrea a Internet (mapes virtuals, bases de dades,‟
estadístiques) i als mitjans de comunicació (documentals, debats, notícies, pel·lícules), al costat
dels materials tradicionals (llibre de text, la pissarra, mapes, textos per comentar, diapositives
artístiques,  transparències).  Tenint  present  que  requereixen  uns  coneixements  i  destreses
específiques per utilitzar-los de forma competent i crítica.



 ●  Es facilitarà la creació de situacions educatives que els permeten construir  el  seu propi
coneixement social, geogràfic i històric i valorar críticament la seva informació prèvia.

 ● L’avaluació ha de ser individual i contínua. Individual, perquè s’avalua el progrés de cada un
dels alumnes tenint presents les seves pròpies capacitats. Contínua, perquè s han de valorar‟
totes les tasques, actituds i aprenentatges de cada alumne des del principi fins al final del curs.
● L’avaluació formativa implicarà tant el professorat com l alumnat, atés que ha de permetre al‟
professorat identificar l’adequació de les estratègies d’ensenyament i a l’alumnat les dificultats
del seu aprenentatge i la construcció d’estratègies constructives per a l’aprenentatge, així com
assumir la seua responsabilitat com a principal agent del seu propi procés de formació.

●  Especial atenció al principi  de diversitat.  Aquest ha d’orientar el  professorat per crear les
condicions que permeten la consecució, per part de tot l’alumnat, de totes i cadascuna de les
competències. 

L’aprenentatge històric també fomenta l’habilitat i l’hàbit de pensar de manera crítica, el gust 
per indagar sobre el passat, plantejar-se preguntes obertes i tractar de respondre-les analitzant 
i avaluant una varietat de fonts, buscar evidències, comparar i interrelacionar fets. Així mateix, 
este aprenentatge històric permet a l’alumnat comprendre la història com una construcció 
humana en què molts dels seus juís estan sotmesos al dubte i al debat que genera noves 
preguntes i entendre així per què els historiadors estan contínuament reinterpretant el passat, 
no sols perquè apareixen noves evidències, sinó perquè es tornen a pensar les preguntes. En 
este sentit, la història ajuda a reflexionar sobre la realitat social, amplia l’experiència de 
l’alumnat, el sensibilitza cap a la importància del patrimoni històric i la diversitat cultural i li 
aporta una sèrie de coneixements, destreses i hàbits intel·lectuals necessaris per a la seua 
progressió acadèmica i professional. 

L’aprenentatge competencial implica canvis profunds en els mètodes que hui 
predominen en les aules en l’ensenyança de la geografia i la història. L’enfocament 
metodològic ha de contribuir al fet que els alumnes mobilitzen els seus recursos per a afrontar 
situacions problemàtiques relatives a diversos contextos. Per a això, cal triar diferents models 
didàctics que proposen ambients motivadors adequats als aprenentatges pretesos. Les 
seqüències didàctiques implícites en estos models han d’encaminar-se a la realització de 
pràctiques socials que donen sentit a estos aprenentatges i comprometen l’alumnat.

La naturalesa d’esta matèria afavorix l’adopció d’enfocaments metodològics com ara 
l’aprenentatge basat en projectes, la indagació col·lectiva, la resolució de problemes, l’estudi en
profunditat de casos, l’aprenentatge dialògic, les simulacions, els jocs de rol o els debats sobre 
processos oberts. Tots estos enfocaments afavorixen un aprenentatge motivador, participatiu i 
situat per mitjà de l’aprofitament de diversos contextos socials que permeten integrar 
aprenentatges no formals i la col·laboració amb la comunitat educativa. També permeten 
integrar activitats lligades a pràctiques socials com la visita a museus de diferent tipus, la 
realització d’itineraris per a realitzar observacions directes, les visites a llocs amb un elevat 
contingut de patrimoni històric, artístic o natural o la creació de continguts per a informar, 
sensibilitzar la comunitat o participar en debats socials fent propostes. En este sentit, és 
fonamental l’aprofitament com a recurs de l’entorn ampli que constituïx la Comunitat 
Valenciana, tant com a base de l’exercici d’activitats d’aprenentatge com servir de context 
social on l’alumne demostra els seus exercicis. L’avaluació dels aprenentatges de caràcter 
competencial situa en primer pla l’ús de criteris d’avaluació. Estos al·ludixen a diverses 
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situacions en què l’alumnat mostra el seu exercici per mitjà de l’ús de manera integrada de 
diversos processos cognitius i afectius, els seus coneixements, habilitats i actituds i l’ús de 
recursos i tècniques en una sèrie de contextos tipus, predominantment acadèmics, però també 
personals, socials i professionals que el docent haurà de seleccionar i concretar en l’aula. La 
redacció dels criteris aporta detalls sobre la naturalesa d’execució (com, amb què, per a què, 
on, quan, etc.). 

D’altra banda, els enfocaments metodològics d’acord amb l’aprenentatge competencial 
promouen la participació i la implicació de l’alumnat. Estos enfocaments inclouen i donen 
coherència a l’ús de múltiples recursos, des de variats materials didàctics fins a l’ús 
d’informació presentada a través de diversos formats i mitjans, i a diferents procediments que 
poden afavorir distints estils d’aprenentatge. Esta diversificació d’activitats, recursos i 
continguts facilitarà l’atenció a la diversitat en l’aula, al mateix temps que dota l’alumnat d’una 
forma general d’actuar per a aprendre seguint una sèrie de passos inspirats en la racionalitat 
científica. 

Finalment, des de l’avaluació també s’afavorix l’atenció a la diversitat a partir del fet que els 
criteris adopten una seqüència progressiva i diferenciada que permet identificar els 
aprenentatges bàsics i que es proposen diversos instruments i procediments per a avaluar els 
diferents aprenentatges que ens aproximen a una avaluació més autèntica.

 Recursos didàctics i organitzatius

Per a cada tema, els Recursos Didàctics disponibles són els següents:

1. Llibre de l’Alumne i de l’Alumna

El llibre de l’alumnat consta de 15 temes per al quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria
en la matèria de Geografia i Història.

2. Quaderns d’Activitats

Els Quaderns d’Activitats serveixen per a reforçar continguts bàsics del Llibre de l’Alumne i de
l’Alumna.  D’altra  banda,  en  combinació  amb la  resta  de  materials,  són  un  instrument  per
atendre les necessitats individuals de l’alumnat, ja que permeten practicar els coneixements
que seqüencien els diferents temes.

3. Recursos Didàctics

Adreces  d’internet.  Cada tema disposa  d’adreces  d’internet  que serveixen  per  a  reforçar  i
complementar els continguts, les habilitats i les competències treballades a cada tema.

Activitats  de  Reforç  i  d’Ampliació.  Una pàgina d’activitats  de  reforç  i  una altra  d’ampliació
permeten consolidar els coneixements dels continguts del tema i ampliar-ne alguns aspectes
importants.

Activitats d’Avaluació Final. Deu preguntes seguint el model de les avaluacions de diagnòstic
per a l’Educació Secundària Obligatòria permeten avaluar el nivell d’assoliment dels alumnes
per a cadascun dels Estàndards d’Aprenentatge assolit pels alumnes.

Activitats en cada avaluació Aquestes activitats permetran tant realitzar avaluacions de conjunt
quan el docent ho consideri convenient com disposar de proves de recuperació per a l'alumnat
que no hagi superat l'avaluació continuada.



El sistema utilitzat serà fer esquemes a la pissarra per a que els alumnes entenguen millor els
concepte i aplicar les diferents activitats per a poder avaluar els conceptes claus i les diferents
competències segon es referisca cada activitats. A més construiran mapes que puguen explicar
alguns conceptes i aplicar algunes competències com la digital.

Recursos Organitzatius

L’organització  dels  recursos  materials  i  personals  és  un  element  bàsic  per  fer  possible  el
desenvolupament  del  procés  d’aprenentatge-ensenyament.  Algunes  de  les  decisions  més
rellevants en l’ús dels recursos didàctics i organitzatius seran: 

Establir  els mecanismes de coordinació de responsabilitats  educatives (els instruments,  els
espais i els temps d’aquesta coordinació). S’establiran les responsabilitats de la comissió de
coordinació  pedagògica,  dels  departaments  didàctics  i  dels  equips  docents  en  totes  les
mesures d’atenció a la diversitat.

Definició dels principis generals sobre metodologia i didàctica per a l’atenció a la diversitat (tal
com hem vist a la secció anterior).

Definició dels criteris per assignar els espais i per distribuir els temps en l’organització de les
mesures d’atenció a la diversitat.

En  relació  amb  l’organització  dels  espais:  s’atendran  tant  els  processos  educatius  que
afavoreixen la individualització de l’aprenentatge com altres més socialitzadors. En primer
lloc, en relació amb els espais comuns (passadissos, patis, lavabos, biblioteca, aules d’usos
múltiples, laboratoris...),  es procurarà que siguen accessibles per a tots els alumnes que
presenten deficiències de qualsevol mena. En segon lloc, l’interior de l’aula habitual haurà
de  facilitar  la  realització  d’una  diversitat  d’activitats.  El  mobiliari  serà  adaptat,  lleuger  i
funcional..

En relació als grups en aquest institut no es permet l’agrupació en grups flexibles.Hem de
treballar sempre dins la mateixa classe i amb  un nombre elevat d’alumnes. Per tant les
activitats s’han d’adaptar a eixa situació

Els materials curriculars que utilitzarem seran mapes, paper vegetal per a traslladar els mapes,
construcció de gràfics de tot tipus (lineals, diagrames de barres, diagrames sectorials, etc.)

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, que comprenen els
temes 1 a 6, relatius a la fi de l'Antic Règim, l'època de les revolucions liberals, la Revolució
Industrial i la industrialització, i l'imperialisme. 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,  com ara  les  dues
guerres mundials, la Revolució russa i el període d'entreguerres.

Aquest punt es podrà modificar en funció de que s'apliquen o no el confinament. Els temes que
podrè impartir yambé podràn patir una modificació. 

    En  cas  de  confinament  utilitzare  la  plataforma Webex  per  a  donar  classes  online,  la
comunicació en els pares a través de la web família i la publicació de notes en aules
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9.  MESURES  DE  RESPOSTA EDUCATIVA PER  A LA INCLUSIÓ  DE  L'ALUMNAT  AMB
NECESSITATS  ESPECÍFIQUES  DE  SUPORT  EDUCATIU  O  ALUMNAT  PER  A  LA
COMPENSACIÓ

Hauran  de  diferenciar-se  els  alumnes  que  requereixen  necessitats  específiques  de  suport
educatiu en funció de les seues particularitats, que poden agrupar-se en aquests quatre àmbits:

– En primer lloc, hauran de cobrir-se les necessitats educatives especials.

– En segon lloc, es tindran en compte aquells casos que representen una incorporació tardana
al Sistema Educatiu.

– En tercer lloc, haurà de posar-se un atenció especial a aquells alumnes que disposen d’unes
altes capacitats intel·lectuals.

– Per últim, es dedicarà igualment una atenció especial a aquells alumnes amb Trastorn per
Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

Convé  assenyalar  que  l’atenció  a  aquests  quatre  grups  d’alumnes  amb  necessitats
específiques de suport educatiu no ha de desvirtuar el que ha de ser la intenció fonamental del
centre educatiu en general i de cada curs en particular, que persegueix l’educació integral de
tots els alumnes i que es materialitza en la necessària integració de tot l’alumnat.

L’orientació és una activitat educativa amb diferents àmbits o dimensions. Per un costat, es
dirigeix a la millora dels processos d’ensenyament i, en particular a l’adaptació de la resposta
escolar  a  la  diversitat  de  necessitats  de  l’alumnat;  per  un  altre,  es  dirigeix  a  garantir  el
desenvolupament de les capacitats que faciliten la maduresa dels xiquets i les xiquetes, i que
els  permeten  adquirir  una  progressiva  autonomia  cognitiva,  personal  i  social  al  llarg  de
l’Educació Secundària Obligatòria .

En els instruments de planificació institucional hauran d’establir-se els mecanismes necessaris
per  facilitar  una  resposta  adequada  a  les  necessitats  educatives  de  l’alumnat.  Aquestes
respostes poden ser de dos tipus:

– Les  respostes  de  tipus  curricular,  que  es  concreten  en  l’elaboració,  desenvolupament  i
avaluació de les adaptacions curriculars amb diferents graus de significació.

– Les respostes organitzatives, que tenen a veure amb l’organització dels recursos humans i
materials  del  centre  per  atendre  a aquest  alumnat  i  amb la  planificació  de les mesures
educatives més adequades.

L’Orientació Educativa s’organitza en tres nivells que van des de l’acció tutorial, desenvolupada
a l’aula,  i  les  tasques orientadores  que  realitzen  els  Departaments  d’Orientació,  fins  a  les
actuacions  complementàries  dels  equips  de  suport  extern.  Encara  que  cada  un  d’aquests
nivells té funcions específiques, es complementen entre si, donat que comparteixen la mateixa
finalitat  i  objectius  generals  comuns:  la  personalització  de  l’educació  i  la  contribució  al
desenvolupament dels objectius establerts en aquesta etapa educativa.

La intervenció educativa ha de contemplar com a principi la diversitat de l’alumnat, entenent
que d’aquesta  manera  es garanteix  el  desenvolupament de  tots  ells  a  la  vegada que una
atenció personalitzada en funció de les necessitats de cada un.

Perquè l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu a què es refereix l’article 71 de
la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, i les modificacions que incorpora la LOMCE
(Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa) sobre els
apartats  1  i  2  de  l’article  esmentat,  puga assolir  el  desenvolupament  màxim de les  seues
capacitats  personals  i  els  objectius  de  l’etapa,  s’establiran  les  mesures  curriculars  i
organitzatives escaients que li asseguren un progrés adequat.



Es podran prendre  mesures de reforç  com el  suport  en  el  grup ordinari,  els  agrupaments
flexibles  o  les  adaptacions  del  currículum.  Aquestes  adaptacions  es  realitzaran  buscant  el
màxim desenvolupament possible de les competències bàsiques. 

L’escolarització de l’alumnat que s’incorpora tard al  sistema educatiu es realitzarà tenint en
compte les seues circumstàncies, coneixements, edat i historial acadèmic.

Quan els alumnes presenten greus carències en la llengua d’escolarització del centre, rebran
una atenció específica que serà, en tot cas, simultània a la seua escolarització en els grups
ordinaris, amb els que compartiran el major temps possible de l’horari setmanal.

L’escolarització de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, identificat com a tal pel personal
amb la deguda qualificació i en els termes que determinen les administracions educatives, es
flexibilitzarà de forma que puga anticipar-se un curs l’inici de l’escolarització en l’etapa o reduir-
se la durada de la mateixa, quan es prevega que són aquestes les mesures més adequades
per al desenvolupament del seu equilibri personal i el seu socialització.

L’acció tutorial està lligada a una visió integral de l’educació, la finalitat de la qual és la formació
de persones que, a més a més de disposar de coneixements, desenvolupen el conjunt de les
seues potencialitats i sàpien desenvolupar-se en el món actual. 

El Pla d’Acció Tutorial tendirà a afavorir el seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge
de  l’alumnat  i  establirà  mesures  que  permeten  mantindre  una  comunicació  fluida  amb les
famílies, tant amb la finalitat d’intercanviar informacions sobre aquells aspectes que puguen
resultar rellevants per millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes, com per orientar-los i
promoure la seua cooperació.

Així mateix, assegurarà la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions
mitjançant procediments de coordinació de l’equip educatiu que permeten adoptar acords sobre
l’avaluació  i  sobre  les  mesures  que  han  de  posar-se  en  marxa  per  donar  resposta  a  les
necessitats detectades.

Els principis que regeixen l’orientació i l’acció tutorial es concreten en els següents objectius: 

a) Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup i en el conjunt de la dinàmica del col·legi.

b) Potenciar l’esforç individual i la faena en equip.

c) Afavorir els processos de maduresa personal, de desenvolupament de la pròpia identitat i
sistema de valors; i la progressiva presa de decisions. 

d) Proporcionar  als  alumnes  una  orientació  educativa  adequada,  conforme a  les  aptituds,
necessitats  i  interessos dels  mateixos,  a  través d’una actuació tutorial  individualitzada i
planificada.

i) Efectuar  un  seguiment  global  de  l’aprenentatge  dels  alumnes  per  detectar  dificultats  i
necessitats especials i recórrer als suports o activitats adequades.

f) Promoure  el  desenvolupament  d’habilitats  socials  bàsiques,  fomentant  activitats  de
cooperació i solidaritat amb els altres i aprenent a resoldre pacíficament els conflictes entre
iguals.

g) Afavorir processos de millora educativa a través de la programació d’activitats formatives
per  part  dels  equips  docents,  i  la  coordinació  amb  l’equip  de  suport,  realitzant  les
adaptacions  curriculars  necessàries  amb  les  famílies  per  a  l’assoliment  d’un
desenvolupament integral dels seus fills i filles.

h) Contribuir a l’adequada interacció entre els integrants de la comunitat educativa i establir els
mitjans  de  col·laboració,  suport  i  assessorament  amb  les  famílies  per  a  l’assoliment  d’un
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desenvolupament integral dels seus fills i filles.

Quant  a  les  Adaptacions  Curriculars  Individuals  No  Significatives  (ACI)  aquests  seran  les
pautes principals a seguir:

1-Adaptarem els materials:

-Simplificar les instruccions escrites.

-Fraccionar els texts en parts més curtes, o eliminar les parts amb informació redundant

-Realitzar un glossari de termes noves

-Reduir i fragmentar les activitats

2-Adaptarem els continguts:

-Prioritzar els més importants

-Modificar-los

-Reprendre continguts treballats anteriorment

-Eliminar continguts no essencials+

3-Adaptarem la metodologia:

Espaiar les directius de treball.

-Assegurar-nos que l'alumnat entén què ha de ferramentes-Reduir i  fragmentar les activitats
proporcionant continguts organitzats

-Combinar treballs estimulants amb altres no tan motivadors

-Permetre l'ús de materials de suport, com ara esquemes, guions o suports visuals

-Permetre més temps per a realitzar els treballs

-Ús i revisió diària de l'agenda escolarització



-Reforç positiu verbal (alabances, elogis...)

4-Adaptarem l'avaluació:

-Adaptació a les característiques singulars de l'alumnat

-Centrar  les  preguntes  de l'examen en qüestions essencials  i  conceptes  clau  Ç(continguts
mínims)

-Utilitzar frases curtes i clares

-Realitzar l'examen amb material complementari: esquemes, guió, suports visuals...

-Adaptar els exàmens

-Recolzar el material escrit amb imatges

-Dividir l'examen en dues sessions

-Valorar el contingut de les respostes i no l'ortografia o la composició textual

Pel que fa a les Adaptacions Curriculars Individuals Significatives (ACIS) seguirem les pautes
establertes pel departament de Pedagogia Terapèutica i d'Orientació, així com els materials que
ens  proporcione.  A més,  comptem  amb  un  material  especialitzat  de  l'àrea  de  geografia  i
història, ja adaptat i elaborat pel propi seminari.
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10. UNITATS DIDÀCTIQUES

10.1 Organització de les unitats didàctiques

UNITAT DIDÀCTIC 1 El S.XVIII: la crisi de l'Antic Règim
Objectius Competències

Analitzar  l'Europa  del  segle  XVIII:  una
població  amb  un  lleuger    creixement
demogràfic,   una   economia   de   base
agrària, una societat estamental, l'absolutisme
monàrquic i l'art rococó.

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

Reconèixer   les   causes   de   la   Guerra
de    Successió,    la  configuració  de  les
aliances  d’ambdós  bàndols  i  l’estructuració
política   que  va   comportar    l’aprovació
dels   decrets de Nova Planta.

Aprendre a aprendre
Competències socials i cíviques.
Comunicació lingüística.

Entendre el  significat  polític dels Borbons a
l'Espanya  del  segle  XVIII:  Les  reformes  de
Felip V, Ferran VI i Carles III.

Aprendre a aprendre
Competències socials i cíviques.
Comunicació lingüística.

Analitzar  les  particularitats  artístiques,
polítiques,  econòmiques,    demogràfiques,
urbanístiques   i   socials   de   la Comunitat
Valenciana al segle XVIII

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

Conèixer   el   pensament   il·lustrat   europeu
en   els   seus vessants   econòmic   i   polític
i   identificar   els   principals pensadors   i
les   seves   aportacions,   i   analitzar   la
seva repercussió    a    Espanya   i    més
concretament   a   la Comunitat Valenciana

Competències socials i cíviques
Comunicació lingüística.
Consciència i expressions culturals.

Continguts Criteris d’avaluació

Els  canvis  polítics  en  l'Antic  Règim:
absolutisme i parlamentarisme. El cas anglés.
La crisi de l'Antic Règim a França i a Espanya.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència
en l'acció política i el canvi cultural.

BL2.1. Descriure les característiques de les 
societats de l’Antic Règim en les seues 
dimensions econòmica, social, política i 
cultural i inferir les contradiccions que 
provoquen la seua crisi i el desenrotllament 
del parlamentarisme.

Els avanços científics i la seua repercusió 
social.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència 
en l'acció política i el canvi cultural.

BL2.2.  Registrar  els  principals  avanços  que
propicia  la  revolució  científica  des  dels
segles XVII  i  XVIII  per mitjà d’una línia de
temps i posar exemples de com van afectar
la  vida  de  les  persones  a  partir  de
descripcions o relats de la vida quotidiana.



Els  canvis  polítics  en  l'Antic  Règim:
absolutisme i parlamentarisme.
Les idees de la Il·lustració i la seua influència
en l'acció política i el canvi cultural.
Els canvis en el procés creatiu. Els moviments
artístics a Europa als segles XVII i XVIII.

BL2.3.  Exposar  algunes  de  les  idees  de  la
Il·lustració a partir  de textos dels  mateixos
il·lustrats  i  interpretar  el  seu  abast  com a
nou moviment cultural i social a Europa i a
Amèrica  i  les  seues propostes  de reforma
política que qüestionaven l’absolutisme.

Activitats d’ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Il·lustració,  Antic
Règim, absolutisme...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (La vida
de Lluís XIV)

 Llibre de l’Alumne i de l’Alumna

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 2 L'època de les revolucions liberals (1789-1871)

Objectius Competències

Comprendre  la  ruptura  històrica  que  va
representar  la  Revolució  Francesa,
analitzar  les  novetats  polítiques  que  va
aportar i reconèixer les causes i les idees
que van conduir a la Restauració europea.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

Conèixer i  diferenciar les revolucions liberals
ocorregu-des al  segle XIX i  identificar els
conceptes  de  nacionalis-me i  liberalisme,
prestant  especial  atenció  a  la  seva
influència  en  els  processos  d’unificació
alemany  i  italià  i  d'independència  grec  i
belga.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

40



Continguts Criteris d’avaluació

Noció d’interpretació històrica i explicació 
causal. 
Noció de crisi. La crisi de l’Antic Règim i les 
revolucions liberals i burgeses en el segle 
XVIII: canvis polítics i socials. 
Causes i conseqüències de la Revolució 
Francesa. Etapes de la revolució. 
Interpretacions sobre el seu significat històric. 
Les revolucions liberals i la Restauració en el
segle  XIX  a  Europa  i  Amèrica:  processos
unificadors  i  independentistes.  Els
nacionalismes. 

BL3.1. Identificar els principals canvis i 
continuïtats que van marcar les  revolucions 
liberals a Europa (especialment a França i a 
Espanya) i a Amèrica referits als aspectes 
polítics, socials i econòmics i ressaltar les 
transformacions més significatives.

BL3.2.  Discutir  l’abast  i  les  limitacions  dels
processos  revolucionaris  que  es  van
desenrotllar  a  finals  del  segle  XVIII  i  la
primera  mitat  del  segle  XIX  a  partir  dels
testimonis dels seus coetanis i  argumentar
el seu valor com a evidència històrica.

Activitats d’ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Liberalisme,
nacionalisme, revolució...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC,  sobre  algun  aspecte  de  la  unitat
(Girondins i jacobins)

 Llibre de l’Alumne i de l’Alumna

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT 3 L’ORIGEN DE LA INDUSTRIALITZACIÓ
Objectius Competències

Conèixer les bases de la revolució industrial,
les  noves  fonts  d’energia,  els  sectors
industrials,  la revolució dels transports,  la

Aprendre a Aprendre

Competències socials i cíviques.



nova  societat  industrial,  l’organització  del
moviment  obrer  i  les  noves  ideologies:
marxisme, anarquisme i internacionalisme.

Consciència i expressions culturals.

Continguts Criteris d’avaluació

La revolució industrial. 
Els factors de la revolució industrial. La difusió 
des de Gran Bretanya a la resta d’Europa. La 
industrialització a Espanya.
Noció de revolució. La idea de “progrés” i la 
revolució tecnicocientífica. 
Controvèrsia sobre les conseqüències de la 
Revolució Industrial: canvis socials i 
econòmics, desigualtats i conflictes socials. 
Els  avanços  científics  i  tecnològics,  la  seua
influència  en  la  vida  quotidiana  i  en  el
creixement econòmic.

BL3.3. Explicar el procés de revolució 
industrial, atenent diversos factors, i les 
seues conseqüències econòmiques, socials 
i polítiques i constatar el seu caràcter 
desigual en diversos països europeus i 
especialment a Espanya i el fet diferencial 
del cas anglés per ser un país pioner.

BL3.4  Comparar  els  resultats  positius  i
negatius  a  curt  i  llarg  termini  de  les
revolucions  industrials  i  els  avanços
científics i tecnològics paral·lels quant a les
condicions  de  vida  i  de  treball  de  les
persones i debatre sobre en quin grau estes
revolucions van suposar un progrés per a la
humanitat  aportant  evidències a favor  i  en
contra.

Activitats d’ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (fonts  d’energia,
borsa....)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC,  sobre  algun  aspecte  de  la  unitat
(Transició Antic Règim al Capitalisme)

Llibre de l’Alumne i de l’Alumna

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT 4 L'Espanya del segle XIX: la construcció d'un règim liberal

Objectius Competències
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Analitzar  el  desenvolupament  polític
d'Espanya,  en  general,  i  de  la  Comunitat
Valenciana en particular, durant el segle XIX:
la  crisi  de  l'Antic  Règim,  la  restauració  de
l'absolutisme, la independència de les colònies
americanes,  la  revolució  liberal,  el  Sexenni
Democràtic i la Restauració.

Competència digital

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d’avaluació

Noció d’interpretació històrica i explicació 
causal. 
Noció de crisi. La crisi de l’Antic Règim i les 
revolucions liberals i burgeses en el segle 
XVIII a Espanya: canvis polítics i socials. 
Les revolucions liberals i la Restauració en el
segle  XIX  a  Espanya:   independendències
hispanoamericanes. 

Analitzar les particularitats artístiques, polítiques, 
econòmiques i socials de la Comunitat 
Valenciana al segle XIX.

BL3.1. Identificar els principals canvis i 
continuitats que van marcar les  revolucions 
liberals a Europa (especialment a França i a 
Espanya) i a Amèrica referits als aspectes 
polítics, socials i econòmics i ressaltar les 
transformacions més significatives.

BL3.2.  Discutir  l’abast  i  les  limitacions  dels
processos  revolucionaris  que  es  van
desenrotllar  a  finals  del  segle  XVIII  i  la
primera  mitat  del  segle  XIX  a  partir  dels
testimonis dels seus coetanis i  argumentar
el seu valor com a evidència històrica.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (moderats,
progressistes, Restauració, colpisme....)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC,  sobre  algun  aspecte  de  la  unitat  (el
fenòmen carlí)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT 5 Industrialització i canvi social a l'Espanya del segle XIX

Objectius Competències



Reconèixer  les  transformacions
demogràfiques, urbanís-tiques, econòmiques i
socials del segle XIX a Espanya arran de la
irrupció  de  la  industrialització,   prestant  una
atenció especial a la Comunitat Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

       Analitzar les particularitats artístiques, 
polítiques, econòmiques i socials de la 
Comunitat Valenciana al segle XIX.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

Continguts Criteris d'avaluació

La industrialització a Espanya.
Noció de revolució. La idea de “progrés” i la 
revolució tecnicocientífica. 
Controvèrsia sobre les conseqüències de la 
Revolució Industrial: canvis socials i 
econòmics, desigualtats i conflictes socials. 
Els  avanços  científics  i  tecnològics,  la  seua
influència  en  la  vida  quotidiana  i  en  el
creixement econòmic.

BL3.3. Explicar el procés de revolució 
industrial, atenent diversos factors, i les 
seues conseqüències econòmiques, socials 
i polítiques i constatar el seu caràcter 
desigual en diversos països europeus i 
especialment a Espanya i el fet diferencial 
del cas anglés per ser un país pioner.

BL3.4 Comparar els resultats positius i 
negatius a curt i llarg termini de les 
revolucions industrials i els avanços 
científics i tecnològics paral·lels quant a les 
condicions de vida i de treball de les 
persones i debatre sobre en quin grau estes 
revolucions van suposar un progrés per a la 
humanitat aportant evidències a favor i en 
contra.

Activitatsd'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (industrialització,
siderúrgia, lliurecanvisme, proteccionisme....)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
Espanya  s'industrialitzà  tard  i  de  forma
desigual?)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 
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UNITAT 6 L'Època de l'imperialisme
Objectius Competències

    Explicar  les  causes  de  l’expansió  colonial
europea i detallar l’organització i extensió dels
grans imperis colonials.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística

Continguts Criteris d'avaluació

L’imperialisme en el segle XIX: causes de 
l’expansió colonial i conflictes internacionals. 
Conseqüències de l’imperialisme en les 
metròpolis i en les colònies. 

BL4.1 Explicar les causes de la I Guerra 
Mundial i el seu desenrotllament fent 
referència a les tensions imperialistes i 
nacionalistes sorgides en l’últim quart del 
segle XIX i principis del XX i distingir les 
causes immediates de les que tenen un 
origen en un termini de temps major amb 
l’ajuda d’una línia del temps.

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (industrialització,
siderúrgia, lliurecanvisme, proteccionisme....)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
Espanya  s'industrialitzà  tard  i  de  forma
desigual?)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 7 La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa

Objectius Competències



     Explicar  les causes de la  Primera Guerra
Mundial,  les  fases  del  conflicte  bèl·lic  i  les
conseqüències  de  la  conflagració  armada a
Europa.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

  Conèixer  les  característiques  principals  del
període d'entreguerres: la Revolució Russa i
la  formació  de  l’URSS  sota  el  mandat  de
Lenin i la posterior dictadura de Stalin, el crac
del  29  i  la  Gran  Depressió,  i  l'ascens  dels
totalitarismes a Europa: el feixisme italià i el
nazisme alemany.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

Noció d’explicació causal: causes llunyanes i 
immediates de “la Gran Guerra” (1914.1919). 
Desenrotllament de la guerra i les seues 
conseqüències: els tractats de pau, canvis 
socials. La seua influència en l’àmbit dels 
costums, la creació artística i les mentalitats. 
La Revolució Russa. Orígens. La influència del
comunisme en la postguerra.

BL4.1 Explicar les causes de la I Guerra 
Mundial i el seu desenrotllament fent 
referència a les tensions imperialistes i 
nacionalistes sorgides en l’últim quart del 
segle XIX i principis del XX i distingir les 
causes immediates de les que tenen un 
origen en un termini de temps major amb 
l’ajuda d’una línia del temps.

BL4.2. Analitzar algunes de les 
transformacions polítiques de la guerra i 
dels tractats de pau com ara la Revolució 
Russa, els canvis en el mapa polític 
d’Europa i les relacions de poder a escala 
mundial i deduir com això va afectar els 
sentiments i mentalitats de les societats dels
països contendents quant als desitjos de 
revenja, de millorar la situació de les dones 
o de la participació ciutadana.

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (carrera
armamentística,  guerra  de  moviments,
trinxera, bolxevics, menxevics, tsar...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 
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durà tant l'absolutisme a Rússia?)

UNITAT DIDÀCTICA 8 El període d'entreguerres
Objectius Competències

Conéixer  les  característiques  principals  del
període d'entreguerres: la Revolució Russa i
la  formació  de  l’URSS  sota  el  mandat  de
Lenin i la posterior dictadura de Stalin, el crac
del  29  i  la  Gran  Depressió,  i  l'ascens  dels
totalitarismes a Europa: el feixisme italià i el
nazisme alemany.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

Noció de crisi: la crisi dels estats liberals a 
Europa i la societat de masses. 
El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens
i desenrotllament. 
La crisi de 1929 i la Gran Depressió. 

BL5.1 Explicar la crisi des estats liberals i 
l’auge dels feixismes a Europa fent 
referència a les conseqüències de la I 
Guerra Mundial, la Revolució Russa i la crisi
de 1929 relacionant diverses causes i 
conseqüències i establir connexions amb 
fets posteriors com les crisis econòmiques i 
la persistència de moviments extremistes en
l’actualitat utilitzant diverses fonts 
d’informació especialment els mitjans de 
comunicació.

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (feixisme,
nacionalsocialisme, Gran Depressió, Crack de
1929, estalinisme...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC,  sobre  algun  aspecte  de  la  unitat
(Coincidències  entre  els  totalitarismes
reaccionaris i revolucionaris)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 9 Espanya durant el primer terç del segle XX (1902-1939)



Objectius Competències

      Conèixer  la  història  espanyola  des  del
desastre del 98, la crisi de la Restauració, la II
República i la Guerra Civil, prestant especial
atenció a la Comunitat Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

La II República a Espanya: els problemes 
polítics, socials i econòmics i l’obra 
reformadora. Els conflictes interns i la reacció 
als canvis. 
Els orígens de la Guerra Civil Espanyola, les 
seues conseqüències i el context 
internacional. 
Noció de causalitat múltiple: context 
internacional i causes de la II Guerra Mundial. 
Fases de la guerra: te guerra europea a 
guerra mundial. Les repercussions en la 
població civil i la rereguarda. 
L’Holocaust. Les evidències històriques i la 
diversitat d’interpretacions historiogràfiques.

BL5.2. Analitzar l’evolució de la II República, 
els desafiaments socials, econòmics i polítics 
que va tractar d’afrontar per mitjà de reformes 
i relacionar tot això i el context internacional 
amb la guerra civil.

BL5.3. Analitzar l’evolució de la II Guerra 
Mundial per a convertir-se en una guerra 
total a partir d’una narració dels fets amb el 
suport d’una línia de temps i mapes de 
diferent escala i establir algunes 
conseqüències demogràfiques, socials i 
polítiques de la guerra basant-les en 
gràfiques, mapes i descripcions de la vida 
quotidiana.

Est. Apr. 5.3.1. Elabora una narració 
explicativa de les causes i les 
conseqüències de la Segona Guerra 
Mundial, en diferents àmbits temporals i 
geogràfics.

Est. Apr. 5.3.2. Reconeix la jerarquia causal 
(és a dir, dóna diferent importància a unes 
causes o a unes altres segons les diferents 
narratives).

Est. Apr. 5.3.3. Dóna una interpretació de per 
què va acabar abans la guerra “europea” 
que la “mundial”.

Est. Apr. 5.3.4. Situa en un mapa les fases del 
conflicte.

BL5.4. Debatre sobre com va ser possible 
l’Holocaust a partir de les decisions i accions
d’individus tenint en compte la seua 
mentalitat, els seus sentiments i els 
interessos polítics en el context del règim 
nazi i la II Guerra Mundial i justificar el seu 
lloc en la memòria històrica de la humanitat 
a partir de testimonis i víctimes i d’imatges.

Est. Apr. 5.4.1. Reconeix la significació de 
l’Holocaust en la història mundial.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 
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-Definir  vocabulari  bàsic  (Setmana  Tràgica,
caciquisme, tupinada...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
a Espanya hi hagué tants colps d'Estat?)

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 10 LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
Objectius Competències

Explicar les causes i les conseqüències de la
Segona  Guerra  Mundial,  així  com  el
desenvolupament de les principals operacions
militars i l'holocaust de la població jueva dut a
terme pel govern nazi.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts Criteris d'avaluació

Noció de causalitat múltiple: context 
internacional i causes de la II Guerra Mundial. 
Fases de la guerra: te guerra europea a 
guerra mundial. Les repercussions en la 
població civil i la rereguarda. 
L’Holocaust.  Les  evidències  històriques  i  la
diversitat d’interpretacions historiogràfiques.

BL5.3. Analitzar l’evolució de la II Guerra 
Mundial per a convertir-se en una guerra total 
a partir d’una narració dels fets amb el suport 
d’una línia de temps i mapes de diferent 
escala i establir algunes conseqüències 
demogràfiques, socials i polítiques de la 
guerra basant-les en gràfiques, mapes i 
descripcions de la vida quotidiana.
BL5.4. Debatre sobre com va ser possible 

l’Holocaust a partir de les decisions i accions
d’individus tenint en compte la seua 
mentalitat, els seus sentiments i els 
interessos polítics en el context del règim 
nazi i la II Guerra Mundial i justificar el seu 
lloc en la memòria històrica de la humanitat 
a partir de testimonis i víctimes i d’imatges.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Holocaust,
irredemptisme, ONU...)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes



-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
fou possible l'Holocaust?)

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 11 Un món dividit: Guerra Freda i descolonització

Objectius Competències

Identificar  els  aspectes  més  significatius  del
món bipolar, els

principals conflictes de la Guerra Freda i  les
característiques

de  cadascun  dels  blocs:  el  capitalista  i  el
comunista.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Conèixer les causes de la crisi i enfonsament
del  comunisme  i  la  consegüent  desaparició
del sistema de blocs.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

La diversitat dels processos de 
descolonització a Àsia i Àfrica. El 
neocolonialisme com nova forma de 
dependència i nous desequilibris territorials i 
desigualtats socials. 

La nova geopolítica mundial després de la II 
Guerra Mundial: la guerra freda, les seues 
fases, l’àmbit geogràfic i seus protagonistes. 

BL6.1 Descriure els canvis resultat dels 
processos de descolonització després de la II
Guerra Mundial per mitjà de la comparació 
de mapes històrics i reconéixer els seus 
límits tenint en compte la permanència de 
llaços de dependència entre les antigues 
metròpolis i els nous estats i la seua 
contribució a l’existència de desequilibris 
territorials i desigualtats socials actuals.

BL6.2. Explicar les causes de la guerra freda i 
destacar la importància de les decisions 
humanes i l’enfrontament ideològics i 
establir les repercussions d’este 
enfrontament relatives als avanços 
econòmics, socials, com ara el 
desenrotllament de l’estat del benestar a 
Europa Occidental, i polítics i l’existència de 
diversos conflictes d’àmbit global.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics
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Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (República
democràtica, OTAN, Pacte de Varsòvia...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
no esclatà una 3ª Guerra Mundial?)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 12 Capitalisme i comunisme: dos sistemes enfrontats

Objectius Competències

Identificar  els  aspectes  més  significatius  del
món bipolar, els principals conflictes de la
Guerra  Freda  i  les  característiques  de
cadascun  dels  blocs:  el  capitalista  i  el
comunista.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

     Conèixer les causes de la crisi i enfonsament
del  comunisme  i  la  consegüent  desaparició
del sistema de blocs.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

Els plans de reconstrucció postbèl·lica. La 
creació de l’estat de benestar a Europa. La 
creació del Mercat Comú i el procés cap a la 
creació de la Unió Europea. 

Evolució de les societats dels Estats Units i de
la URSS i els seus aliats.

BL6.3.  Interpretar  la  construcció  de  la  Unió
Europa  com  un  procés  gradual  reflectint  en
una línia de temps les fites que han marcat el
ritme del procés i destacar el fet d’haver creat
un  marc  comú  de  convivència  entre  països
que s’havien enfrontat en guerres.

BL6.2. Explicar les causes de la guerra freda i
destacar  la  importància  de  les  decisions
humanes i l’enfrontament ideològics i establir
les  repercussions  d’este  enfrontament
relatives als avanços econòmics, socials, com
ara el desenrotllament de l’estat del benestar a
Europa Occidental,  i  polítics  i  l’existència  de
diversos conflictes d’àmbit global.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
Llibre de l’Alumnat



reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Unió  Europea,
Guerra de les Galàxies...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
caigué el mur de Berlín?)

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 13 Espanya: la dictadura franquista (1939-1975)

Objectius Competències

Analitzar l’evolució dels aspectes econòmics,
urbanístics,  polítics,  socials i  culturals del
règim  franquista  a  Espanya,  prestant
especial  atenció  a  la  Comunitat
Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Consciència i expressions culturals.

Continguts Criteris d'avaluació

La dictadura de Franco a Espanya: 
característiques, mecanismes de control del 
poder, suports socials i oposició.
La crisi del franquisme: l’oposició política i els 
moviments socials. 
La crisi del petroli (1973) i la seua repercussió 
a Espanya. 

BL7.1. Explicar les causes que van conduir a 
l’establiment d’una dictadura a Espanya, 
després de la Guerra Civil, i que es 
mantinguera fins a la mort del dictador i 
analitzar els factors interns i externs que van
marcar la seua evolució assenyalant els 
canvis i les continuïtats més rellevants.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Lleis  Fonamentals,
autarquia, desenvolupisme...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 
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-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (Per què
Franco muigué al llit?)

UNITAT DIDÀCTICA 14 Transició i democràcia a Espanya

Objectius Competències

Conèixer  el  procés  de  transició  cap  a  la
democràcia, iniciat amb la mort de Franco,
prestant  especial  atenció  a  la  Comunitat
Valenciana.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Identificar  els  principis  que  regeixen  la
Constitució espanyola de 1978 en la forma
d’organització  del  govern  de  l'Estat  i
valorar-la  com  a  garant  de  les  llibertats
individuals i col·lectives.

Competències socials i cíviques.

Consciència i expressions culturals.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Reconèixer  els  diferents  governs
democràtics  espanyols  i  les  seves
principals  línees  d’actuació  des  de  la
Transició  fins  a  l'actualitat  prestant  una
especial  atenció  a  l’evolu-ció  política,
demogràfica i econòmica de la Comunitat
Valenciana.

Aprendre a aprendre.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Continguts Criteris d'avaluació

La transició política a Espanya: de la dictadura
a la democràcia (1975.1982). L’acció social i el
canvi polític: el pacte constitucional i la 
institucionalització de la democràcia. 
Els desafiaments del procés de consolidació 
democràtica: desmantellament del règim de la 
dictadura, colpisme, terrorisme, crisi 
econòmica i tensions nacionalistes i socials. 
La integració a Europa i a altres institucions 
internacionals i la nova situació geopolítica 
d’Espanya. 
Interpretacions historiogràfiques de la transició
espanyola. El règim democràtic en la 
perspectiva de la història contemporània. El 
valor de la memòria històrica. 

BL7.2. Examinar els factors i els protagonistes
individuals i socials que van impulsar el 
procés de transició democràtica i reconéixer 
els fets més destacats i els obstacles que 
van dificultar este procés a partir de la 
comparació de diverses interpretacions 
historiogràfiques.

BL7.3. Comparar els processos de 
democratització que va representar la II 
República i el recent procés de transició 
tenint en compte els seus diferents 
contextos i debatre el paper exercit per la 
memòria històrica com referent de les 
decisions dels agents socials que van 
impulsar este procés.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats



-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (ETA,  GRAPO,
Pactes de la Moncloa...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC,  sobre  algun  aspecte  de  la  unitat  (Fou
modèlica la transició?)

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

UNITAT DIDÀCTICA 15 El món actual

Objectius Competències

Conèixer  les  característiques  del  món
actual,  incidint  especialment  en  el  nou
ordre  polític  internacional,  l’economia
globalitzada,  l'emergència  de  noves
potències econòmiques, la crisi econòmica
de 2008, els principals conflictes violents i
la societat del segle XXI.

Competència digital.

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Reconèixer  els  mecanismes  essencials
que  regeixen  el  funcionament  dels  fets
socials i econòmics dins de l'estructura de
la  nostra  societat  i,  d'aquesta  manera,
comprendre i saber analitzar els problemes
més  relle-vants  de  les  societats
contemporànies  (la  immigració,  la
globalització,  les  desigualtats
socioeconòmiques,  la  crisi  econòmica,
etc.).

Competències socials i cíviques.

Comunicació lingüística.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Ésser sensible als principals problemes del
món actual (l’accés desigual als recursos, la
globalització,  la  pervi-vència  de  règims
autoritaris i dictatorials, els conflictes polítics,
etc.), entenent-los com una problemàtica en
la qual tots estem implicats i de la qual tots
som responsables.

Competència digital.

Competències socials i cíviques.

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts Criteris d'avaluació

L’afonament dels règims soviètics i les seues 
conseqüències. 
Les regions emergents al voltant del Pacífic. 
Tensions geopolítiques: Orient Mitjà, 
repúbliques postsoviètiques, Àfrica 

BL8.1. Reconéixer el nou orde mundial sorgit 
després de l’afonament de la URSS i altres 
països soviètics i destacar el paper dels 
Estats Units i Europa i el sorgiment 
potències emergents a Àsia i Amèrica i 
inferir les possibles conseqüències 
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subsahariana. 

Factors de la globalització econòmica, les 
relacions interregionals al món i els avanços 
tecnològics. Les crisis en el capitalisme: 
conseqüències econòmiques i socials 

Canvi climàtic i crisi ambiental: el factor humà i
el model de desenrotllament. Conseqüències 
econòmiques i polítiques del canvi climàtic. 
Les perspectives històriques i geogràfiques 
com a formes de pensament per a entendre 
els problemes de les societats actuals i 
prendre decisions informades.  

geopolítiques de la nova situació a partir de 
la ciomparació de dades socioeconòmique.

BL8.2. Posar en perspectiva el procés de 
globalització i destacar els factors relatius a 
la difusió de les tecnologies de la 
comunicació, als moviments de mà d’obra, 
de béns (de consum i culturals) i de capitals 
i les seues conseqüències a diverses 
escales (local, regional, nacional i global) i 
reflexionar sobre la importància de disposar 
d’una perspectiva històrica per a entendre el
present i projectar un futur possible.

BL8.3. Relacionar les manifestacions del canvi
climàtic i de la crisi ambiental amb la nostra 
manera de viure i reconéixer els interessos 
enfrontats davant de les propostes per a 
afrontar este problema i les possibles 
conseqüències  en diversos àmbits a través 
de textos periodístics que informen sobre 
esta controvèrsia.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Recursos didàctics

Inicials,  de  desenvolupament,  de  síntesi,  de
reforç i d’ampliació

Activitats de reforç: 
-Línies del temps
-Definir  vocabulari  bàsic  (Globalització,  canvi
climàtic...)
-Fer  un  breu  esquema  dels  continguts
essencials

Activitats d’ampliació:

-Xicotet  treball  d’investigació,  aprofitant  les
TIC, sobre algun aspecte de la unitat (És real
un  creixement  econòmic  sostenible
ambientalmient?)

Llibre de l’Alumnat

Quaderns d’Activitats

Adreces d’internet. 

Esquemes

Activitats de Reforç i d’Ampliació. 

Activitats d’Avaluació Final. 

10.2 Distribució temporal de les unitats didàctiques



Unitat didàctica Avaluació Nº
sessions
lectives

1.El S.XVIII: la crisi de l'Antic Règim 1ª 7

2.L'època de les revolucions liberals (1789-1871) 1ª 7

3.L'origen de la industrialització 1ª 7

4.L'Espanya del segle XIX: la construcció d'un règim liberal 1ª 8

5.Industrialització i canvi social a l'Espanya del segle XIX 1ª 7

6.L'època de l'imperialisme 2ª 6

7.La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa 2ª 7

8.El període d'entreguerres 2ª 7

9.Espanya durant el primer terç del segle XX (1902-1939) 2ª 7

10.La Segona Guerra Mundial 2ª 7

11.Un món dividit: Guerra Freda i descolonització 3ª 8

12.Capitalisme i comunisme: dos sistemes enfrontats 3ª 7

13.Espanya: la dictadura franquista (1939-1975) 3ª 8

14.Transició i democràcia a Espanya 3ª 8

15. El món actual 3ª 8

11. ELEMENTS TRANSVERSALS

9.1 Foment de la lectura, comprensió lectora, expressió oral i escrita

Els objectius del nostre projecte per a l’Educació Secundària:

– Potenciar el gust per la lectura i les habilitats de lectoescriptura des de la certesa que són el
pilar de qualsevol aprenentatge significatiu.

– Sumar i coordinar els esforços de les diferents àrees curriculars i de les famílies, per a fer
possible el propòsit esmentat.

– Dissenyar estratègies d’intervenció, que es traduïsquen en propostes lúdiques i participatives
la posada en marxa de les quals comprometa tota la comunitat escolar (professors, alumnat i
pares).

– Harmonitzar el pla de lectura amb el nivell de cada curs o grup i integrar-lo en la dinàmica
quotidiana del centre.

– Crear ambients que afavorisquen el desig de llegir i ajuden a concebre la lectura com una
activitat agradable.

– Presentar  la  lectura i  l’escriptura com a fonts de coneixement i  d’enriquiment lingüístic  i
personal, indispensables en la “societat de la informació”.

– Suscitar l’afició per la lectura mitjançant una selecció d’obres adequades al nivell formatiu,
tenint en compte les preferències i els interessos dels estudiants.

– Desenvolupar el gust per llegir de forma expressiva i dramatitzada.
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– Estimular  l’elaboració  pròpia  de  textos  mitjançant  la  lectura  comprensiva  de  models,  i
l’interés per compartir i comentar les creacions individuals.

– Promoure la sensibilitat, la imaginació, la creativitat i les habilitats crítiques i interpretatives
des d’enfocaments individuals, que partisquen d’un diàleg obert amb les obres i amb els
altres lectors.

– Incentivar reflexions argumentades i coherents sobre la forma i el tema de les lectures, que
servisquen per definir visions personals que respecten una base textual.

– Suscitar l’anàlisi i la vivència estètica de les manifestacions literàries.

– Fomentar  l’ús  de  la  biblioteca  i  de  l’aula  d’informàtica  com  a  espais  privilegiats
d’aprenentatge i gaudi.

– Activar biblioteques d’aula gestionades pels alumnes, amb la intenció d’enfortir vincles de
complicitat i diàleg a partir de les seues experiències de lectura.

– Impulsar l’ús productiu de les TIC, que permeta localitzar i seleccionar dades i informacions
de manera àgil i eficient, emprant les noves tecnologies com a instruments de motivació, de
comunicació i d’accés a la lectura.

Metodologia per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura

1. El desenvolupament i la consolidació d’hàbits de lectura

Un bon pla de lectura ha d’assentar-se sobre uns postulats que en vertebren el disseny i la
posada en marxa. És a dir: de quina manera orientem el foment de la lectura a l’ESO, quines
peculiaritats i actituds dels mediadors caldria potenciar en aquests cursos, quins inconvenients
hi podem trobar, quines lectures seleccionarem per a canalitzar els nostres objectius, quines
línies  mestres  defineixen  un  programa  d’actuació  viable  i  quines  altres  iniciatives  poden
entorpir-lo.

1.1. El foment de la lectura a l’ESO

Partim de la base que al llarg de l’Educació Primària s’ha anat transmetent el gust per llegir, i
que els alumnes comencen la nova etapa dominant les competències funcionals associades a
operacions  cognitives  i  els  automatismes  elementals  o  ineludibles  a  l’hora  de  descodificar
textos  que responguen al  seu  nivell  formatiu,  sense  grans dificultats.  Naturalment,  és  una
presumpció que engloba la generalitat dels alumnes i que no implica desatendre aquells que
tinguen  habilitats  de  lectura  per  davall  de  la  mitjana,  sinó  millorar-les  mitjançant  accions
específiques  encaminades  a  superar  carències.  Com és  lògic,  un  gran  esforç  contraria  la
curiositat per obrir qualsevol llibre, per fascinant que semble. En aquest sentit, podem servir-
nos de lectures tutelades que permeten comentar i afrontar les dificultats més urgents.

A grans  trets,  ens  mou  el  propòsit  d’estimular  i  consolidar  la  motivació  per  llegir  en  els
estudiants de l’ESO, mitjançant procediments creatius i lúdics que els conviden a participar-hi
activament, perquè entenguen la lectura com una vivència, com un esperó per a compartir els
seus gustos i inclinacions, les seues experiències amb els llibres, i perquè s’acosten a altres
realitats diferents a la seua mentre reflexionen sobre els interrogants i les inquietuds que els
susciten.  L’objectiu  final  és  col·laborar  en  la  formació  de  lectors  autònoms  i  prevenir  que
aquesta  tasca  s’aculla  com  una  obligació  escolar,  com  un  capritx  de  professors  ben
intencionats que a la vegada neguen i reconeixen els punts de vista i les preferències dels seus
alumnes. Per això, ens decantem per estratègies obertes i variades, que s’adapten a diferents
aptituds de lectura i que tinguen en compte la diversitat dels grups.

Així mateix, el fet de treballar amb xics que ja dominen la mecànica lectora ens obliga a incidir
en la disposició comprensiva, en la capacitat d’analitzar i extraure informacions, de jerarquitzar-
les i relacionar-les segons l’aspecte que es vulga ressaltar, d’argumentar opinions, de saber
matisar-les considerant les visions alienes i mantenint una actitud dialogant amb els escrits,
que no en contradiga la base textual, etc. D’ací el valor que atorguem a parlar de les lectures



en debats o fòrums de discussió i, fins i tot, a repassar-les creativament, perquè la comprensió
es derive i  es reforce amb el  joc interactiu.  D’aquesta manera esperem fusionar la lectura
comprensiva i  la  lectura agradable en una dinàmica,  en què totes dues es retroalimenten.
Tampoc no oblidem la importància que té, en tot aquest procés, impulsar i  guiar recerques
complementàries,  és  a  dir,  la  pràctica  orientada  a  localitzar  i  seleccionar  informacions  en
biblioteques (del centre o de la localitat) i a Internet, que servisquen per aprofundir i amenitzar
les lectures. L’atracció per les TIC i la predisposició al joc són els nostres aliats en el moment
de presentar aquestes activitats com una aventura o una exploració detectivesca.

1.2. La figura del mediador a l’ESO

Un desenvolupament òptim del projecte de lectura exigeix que els docents de l’ESO actuen de
mediadors. Hi ha nombroses característiques individuals que poden facilitar aquesta labor. Per
exemple:

– Conéixer la psicologia i la conducta dels escolars.

– Ser un lector entusiasta, a més a més d’un bon coneixedor de la literatura juvenil, per poder
orientar en l’elecció de lectures.

– Compartir el plaer de la lectura i aplegar el màxim de recursos didàctics, tant individuals com
materials.

– Tindre clar que l’objectiu és ajudar a formar “lectors” autònoms i estables, no “llegidors” que
només s’acosten als llibres per cobrir exigències formatives.

– No tindre prejudicis esteticistes sobre els tipus d’obres que més atraguen els alumnes i saber
despertar la seua curiositat sense prefixar lectures per endavant.

– Saber adaptar les propostes perquè la majoria del grup no es desanime.

– Mostrar-se  receptiu  als  valors  que  es  desprenen  dels  textos,  per  promoure  la  reflexió
conjunta i l’esperit crític.

– Fomentar la participació per mitjà d’estratègies lúdiques, que activen la imaginació dels xics,
i intentar que superen la timidesa i la por al ridícul.

– Ser  capaç  de  potenciar  comprensivament  les  expectatives  que  generen  les  obres  i  les
informacions prèvies de què es disposen sobre ficcions semblants.

– No tendir a l’asseveració “irrebatible”, que reprimisca la creativitat dels xics, i interessar-se
per les seues interpretacions individuals (encara que resulten insòlites).

– Tindre paciència per  reformular,  sempre que siga  necessari,  aclariments  i  instruccions,  i
buscar la complicitat d’alguns estudiants per aconseguir-ho.

– Disposar de coneixements per utilitzar les TIC amb intencionalitat educativa.

Si respon a aquest perfil, el mediador pot emprendre accions que redunden en la concepció de
la lectura com a vivència. Al·ludim a accions senzilles com les següents:

– Llegir en veu alta fragments unitaris que combinen l’aventura, el misteri i el suspens, perquè
la història atrape els alumnes; no ser reticents quan es tracte d’admetre llurs “formes de
llegir”, i obrir un col·loqui sobre l’argument.

– Participar  en  l’evocació  de  lectures  infantils  i  juvenils  segons  l’esquema  clàssic  de
plantejament, nus i desenllaç, que es tanque amb comentaris que donen un sentit especial a
la història explicada.

– Relacionar les lectures citades amb espais i moments vitals. Per exemple: “Vaig llegir tal o tal
llibre un estiu al costat del mar; quan començava a eixir amb la meua colla; escoltant música
a la meua habitació, etc.”.

– Comentar que, per a molts lectors, revisar la seua biblioteca és emprendre una mena de
viatge pel seu passat, perquè cada llibre els porta records diferents.
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– Parlar d’aquells moments en què un amic o un familiar ens deixa un llibre i creiem endevinar
els seus gustos o la seua manera de ser, a mesura que avancem la lectura, sense deixar de
pensar en les raons que l’han dut a prestar-nos-el, “(en) els senyals de fraternitat” (Daniel
Pennac).

– Rememorar  emocions  que  hem  tingut  amb  determinades  lectures.  Per  exemple,  la
contradicció entre “l’ànsia” de conéixer el final d’un obra que ens agrada molt i la “tristesa” de
veure que ja s’acaba.

– Descriure l’encant de l’anticipació que experimentem quan ens regalen un llibre i n’ajornem
la lectura i imaginem quina història llegirem, o l’agradable sensació de fullejar-ne les pàgines
i sentir l’olor de tinta fresca.

1.3. Disseny de línies generals d’actuació

Encara que el pla de lectura siga, amb més o menys intensitat, responsabilitat de tot l’equip
docent d’ESO, és oportú designar un coordinador que aglutine esforços i siga capaç d’articular
les diverses accions que s’emprenguen referent a això. Seria idoni que fóra algú especialment
interessat en el foment i el desenvolupament d’hàbits de lectura i que, a més a més, tinguera
un  bagatge  de  coneixements  suficient  i  ampli  sobre  tècniques  d’animació  a  la  lectura,
biblioteconomia i documentació. El seu paper és essencial, ja que s’ha de responsabilitzar de
les funcions següents:

– Conéixer les necessitats  de formació del  professorat i  sondejar recursos accessibles per
donar-los una resposta diligent.

– Elaborar una llista dels materials didàctics que ha d’oferir  una biblioteca ben equipada a
partir dels suggeriments que reculla.

– Coordinar iniciatives dels responsables de la biblioteca, de l’aula d’informàtica i de la resta
de professors, que activen i dinamitzen l’ús d’aquests espais.

– Organitzar un equip integrat pels membres de les diferents àrees curriculars, per programar
un  pla  de  lectura  que  prevega  tant  a  les  llacunes  i  potencialitats  detectades  com  les
competències dels seus destinataris.

– Distribuir  i  recopilar  tots  aquells  instruments  d’anàlisi  o  qüestionaris  que  servisquen  per
incentivar i avaluar el projecte de lectura amb vista a determinar, al costat de l’equip docent,
mesures correctores.

– Convocar reunions de programació i seguiment del pla, on es concreten des dels horaris, els
mitjans i els espais que exigeix cada proposta, fins a la selecció de lectures apropiades a les
característiques de cada curs.

– Convertir-se en una figura de referència per al conjunt de la comunitat educativa implicada
en el pla (tutors, professors, bibliotecaris, alumnes, pares, etc.)

Després,  orientarem  l’elecció  de  les  obres  segons  les  seues  preferències,  necessitats
formatives  i  capacitats.  Així,  establirem  diversos  nivells  per  atendre  diferents  ritmes
d’aprenentatge i per no descuidar els que es mostren reticents a obrir un llibre o els que
tinguen més dificultats a l’hora de llegir. Evidentment, tindrem en compte que els alumnes
d’aquestes edats se senten atrets per l’aventura, el misteri, els relats d’intriga o policíacs, i
poden divertir-se amb històries que barregen l’humor i la fantasia o acostar-se als “clàssics
adaptats”,  sempre que els  arguments continguen algun dels  ingredients esmentats.  Les
ficcions es decantaran per l’acció dinàmica, oferiran dades concretes que eviten la vaguetat,
els  desenllaços sovint  seran sorprenents,  i  els  protagonistes  es definiran  per  trets  molt
marcats que els faran especials entre l’elenc de personatges. 

b) Si al Primer Cicle de l’ESO era imprescindible que els alumnes se sentiren motivats per
llegir a partir de l’estímul d’habilitats comprensives bàsiques des de les quals pogueren dur
a  terme lectures més fluides i  personals,  durant  el  Segon Cicle  s’imposa treballar  més
l’autonomia  i  el  pensament  crític.  El  nostre  afany  serà  que  els  alumnes  acaben  sent



capaços d’aprofundir les obres des d’una comprensió global que no se sustente només en
l’argument,  i  que  dominen  les  tècniques  elementals  que  els  permeten  la  detecció  i  el
processament  d’informacions  concretes  dels  textos,  distingint  les  rellevants  de  les
secundàries, i també les altres fonts accessibles, com la biblioteca del centre o Internet. Tot
plegat ens obliga a treballar l’elaboració d’interpretacions personals en l’origen de les quals
s’apreciï un diàleg obert tant amb els escrits com amb altres lectors. Així doncs, la capacitat
de reflexionar lògicament i ordenadament sobre la forma i el tema de les lectures, per tal
consolidar opinions que superen la simple dicotomia “m’agrada / no m’agrada”, i redunde en
un bon coneixement de gèneres i recursos literaris, ha de ser l’objectiu central. 

En  resum,  la  lectura  ha  de  ser  concebuda  com  a  vehicle  d’accés  i  de  reelaboració
d’informacions,  pel  seu  caràcter  d’eix  transversal  o  mitjà  per  adquirir  tota  mena  de
coneixements, i com a finalitat en si mateixa o font de plaer buscada de manera voluntària i
lliure, que contribuïsca al reforç d’aptituds cognitives. 

En  les  reunions  inicials  també  s’hi  poden  explicitar  actituds  o  estratègies  que  frustren  la
veritable finalitat del pla de lectura, per mirar de prevenir-les. A tall d’exemple, mirarem de no
defugir els errors següents:

– Presentar  a  l’alumnat  el  projecte  de  lectura  com  una  obligació  ineludible  o  com  una
assignatura més.

– Que les  pràctiques o activitats  que es  planifiquen per  al  foment  de la  lectura  impliquen
sancions o premis.

– Seleccionar  llibres  deixant  de  banda  els  gustos,  els  interessos  i  les  capacitats  dels
destinataris.

– Desatendre els alumnes desmotivats o amb competències de lectura menys afermades i
centrar-nos exclusivament en els més receptius.

– Esperar que el pla de lectura tinga resultats immediats i espectaculars.

– Oblidar que les propostes de lectura que es facen a l’aula han de fomentar la cooperació de
tot el grup.

– Que les activitats lúdiques i participatives trastornen la dinàmica del centre.

– Que la concepció lúdica i participativa se circumscriga a les activitats prèvies de motivació,
per adoptar pautes més acadèmiques a l’hora de treballar la comprensió i la interpretació, i
refrene així l’intercanvi obert d’opinions personals i comentaris informals.

– Que les iniciatives i accions concebudes per dinamitzar el  projecte de lectura tinguen un
caràcter obligatori.

– Treballar  sobre  fragments  que  no  tinguen  unitat,  és  a  dir,  que  tinguen  un  sentit
excessivament vague o equívoc fora del context global de l’obra.

– Que els actes que se centren en el  llibre com a objecte porten a descuidar la veritable
intenció del pla: l’estímul o el reforç de competències i hàbits lectors.

2. Altres aspectes de rellevància

2.1. Els ambients de lectura

La configuració d’ambients que afavorisquen la lectura és essencial perquè el pla de lectura es
desenvolupe convenientment. En aquest sentit, l’atenció se centra en els espais, el temps, les
accions  i  les  vivències  dels  qui  intervenen  en  les  pràctiques,  i  en  les  iniciatives  que
s’organitzen. Tot i que és una qüestió complexa, destaquem uns quants aspectes que cal tindre
especialment en compte:

a) S’ha de reconéixer  que,  sovint,  la  distribució de  les  aules  de secundària  no facilita  les
tasques en grup ni  la comunicació entre els estudiants, ni  tampoc la formació de grups
cohesionats  els  membres  dels  quals  puguen  treballar  frec  a  frec  i  col·laborar  en  la
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consecució d’il·lusions i metes, i alhora desenvolupar la seua autonomia personal mitjançant
la interacció cooperativa. Els pupitres alineats de dos en dos afavoreixen, com a màxim, el
treball per parelles. Per això, i sempre que siga possible, mirarem de modificar la disposició
espacial, ideada per a classes magistrals, en què el mestre o docent actua d’emissor i els
xics de receptors més o menys passius. En les activitats que fem a l’aula és fàcil trencar
aquesta  dinàmica  tradicional  per  mitjà  de  menuts  canvis  com  els  que  destaquem  a
continuació:

– Ajuntarem les taules perquè els alumnes puguen treballar còmodament en grups de
quatre persones.

– Planificarem debats o llibrefòrums, en què els alumnes seguen en rotllana a l’aula per tal
que l’intercanvi d’opinions guanye vivacitat i siga més àgil i participatiu, i perquè s’evite
que les intervencions sempre pivoten sobre la figura del moderador o docent. D’aquesta
manera, els alumnes es comunicaran i  sospesaran les seues impressions o punts de
vista amb més confiança i, fins i tot, amb força més complicitat. Aquesta estratègia obeeix
a una certesa: en l’intercanvi d’experiències de lectura “el gaudi personal sobrepassa la
subjectivitat,  i  el  comentari  es  converteix  en  canal  d’expressió  per  compartir  (...)
l’experiència de lectura amb altres receptors” (Antonio Mendoza Fillola).

– Organitzar  dramatitzacions  en  semicercle  per  ampliar  l’espai  de  la  representació  i
escurçar la distància entre els qui actuen i  els qui miren, amb la intenció que tots es
convertisquen en “participants” i puguen, fins i tot, intercanviar els seus rols. D’aquesta
manera estarem més pròxims a l’assaig dramàtic lliure que de la metòdica posada en
escena,  i  aconseguirem que l’activitat  es visca com un procés de creació i  recreació
conjunt i obert.

b) També volem que els alumnes afirmen el seu protagonisme implicant-se en la configuració
dels espais. De la mateixa manera que en aquestes edats comencen a decorar la seua
habitació segons els seus gustos i interessos amb dibuixos, fotografies, pòsters o objectes
decoratius, també els invitarem a opinar i a decidir sobre els entorns de lectura del centre.
Podem fer-ho organitzant debats, en què cadascú expose les seues propostes i entre tots
escullen aquelles que resulten més viables o suggerents. Així potenciarem llur imaginació,
la capacitat de negociar, d’escoltar els altres i de saber arribar a acords.

A tall d’exemple, poden decidir com poden decorar la biblioteca o l’aula per a una activitat
específica, com seran els cartells o els eslògans publicitaris que acorden fer sobre les obres
que ja coneixen o sobre l’afició a la lectura, o bé si volen completar un panell amb reflexions
i motius al voltant de l’experiència de llegir o amb retrats o dibuixos dels seus personatges
de ficció preferits i penjar-lo en un lloc visible de l’escola: al menjador, al vestíbul, a l’entrada
de la biblioteca, en algun passadís central, a les portes de les aules, etc.

c) En aquesta mateixa línia, animarem els xics a participar en l’organització i el manteniment
de  les  biblioteques  d’aula.  Per  fer-ho,  orientarem  els  estudiants  a  responsabilitzar-se
rotativament  del  seu  bon  funcionament  i  sobre  la  manera  de  posar-les  en  marxa  i  de
gestionar-les:

– És possible que no hi haja cap espai destinat a guardar els llibres. Si és així, haurem
d’aprofitar un espai que tinga un altre ús, com ara un armari o una prestatgeria, i adaptar-
lo al servei que vulguem donar-li. En cas de no trobar-lo, haurem de crear un grup de
voluntaris format per alumnes, docents i pares, que munte unes quantes prestatgeries
per col·locar-hi els llibres.

– A  continuació,  haurem  de  proveir  els  prestatges  de  llibres.  Existeixen  diverses
alternatives:  a  través  de  donacions  d’exemplars  que  facen  les  famílies,  que  seran
seleccionats pel tutor del grup o per un mediador; amb l’aportació d’un llibre per part de
cada alumne en condició de préstec per a tot el curs lectiu; o bé creant un fons comú
amb el qual s’adquirisquen obres de literatura juvenil  o d’altres matèries que resulten
atractives.

– Perquè  la  biblioteca  d’aula  siga  dinàmica  i  desperte  l’interés  dels  alumnes,  és
imprescindible  una  renovació  periòdica,  que  impulsarem  de  diverses  maneres:



intercanviant obres amb la resta de biblioteques d’aula del mateix cicle, incloent-hi llibres
en préstec de la biblioteca municipal, mitjançant documents o escrits que elaboren els
mateixos usuaris al llarg del curs, etc.

– Una  vegada  configurada  la  biblioteca,  n’explicarem  el  funcionament  als  xics  per
assegurar-ne l’ús ordenat i el control dels llibres i els documents que continga. En primer
lloc, els hauran de registrar en una llista. El més còmode és recórrer al programa Excel,
amb  el  suport  d’algun  docent  que  el  conega,  i  elaborar  un  registre  que  s’actualitze
regularment.

d) Finalment, els espais de lectura no s’han de circumscriure als límits de l’aula, sinó que s’han
d’ampliar  a  llocs  adjacents.  Per  exemple,  es  poden  reservar  i  condicionar  alguns
passadissos o zones del pati ben il·luminades com a “racons de lectura” amb butaques,
bancs còmodes o arbres envoltats de gespa. Els alumnes poden confeccionar cartells o
dibuixos per decorar aquests espais, i organitzar-hi debats en grups reduïts sobre les obres
que  estiguen  llegint  o  preparar  activitats  conjuntes:  dramatitzacions  breus,  assajos
d’exposicions orals, etc.

Pel que fa a la biblioteca del centre, suposem que durant l’Educació Primària els xics ja
s’han familiaritzat amb els seus diferents usos i normes elementals: consulta d’obres de
referència (enciclopèdies i diccionaris), servei de préstec, participació en activitats lúdiques
o informatives que s’hi  organitzen...  Per tant,  és un bon moment perquè la senten més
propera i aprofundisquen en el seu coneixement. Les iniciatives següents poden resultar
eficaces:

– Involucrar-se en la gestió de la biblioteca, portant a terme totes aquelles faenes que la
persona responsable delegue en ells. Abans, òbviament,  confeccionarem una llista de
voluntaris disposats a fer aquesta tasca.

– Decorar  algunes  prestatgeries  amb  dibuixos  que  il·lustren  els  rètols  de  les  diferents
matèries, per tal que els més menuts s’hi orienten millor.

– Informar els companys nous i  els usuaris més menuts de Primària sobre les normes
bàsiques d’ús.

– Exercir  de  mediadors  amb  xiquets  més  menuts,  o  de  la  seua  edat,  per  recomanar
lectures que els hagen agradat especialment.

– Planificar  i  guiar  determinades  propostes  d’animació  com  ara  organitzar,  dins  la
biblioteca, àrees temàtiques relacionades amb les lectures, on s’evoque un gènere, una
cultura o un país concret amb fotografies, notícies de premsa o objectes que hi tinguen
relació. 

Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) són, també, un recurs fonamental a
l’hora  de  despertar  l’afició  pels  llibres  i  reforçar  les  competències  de  lectoescriptura.  La
importància creixent que els ordinadors i Internet han adquirit en la nostra vida traça una nova
frontera  d’alfabetització,  en la  qual  el  domini  de  la  llengua escrita  és  la  clau per  assimilar
coneixements informàtics cada vegada més ineludibles. Així doncs, cal aprofitar els ordinadors
connectats  a  la  Xarxa  i  proveïts  d’impressores,  escàners,  etc.,  que tenen gairebé  tots  els
centres educatius, i també els recursos educatius virtuals o en suport digital que ens resulten
útils.

2.2. Implicació de les famílies en el pla de lectura

El pla de lectura ha d’arribar a totes les llars mitjançat reunions periòdiques o fullets informatius,
tant per fomentar la lectura entre els xics com per buscar suports actius o orientar els que es
mostren poc optimistes quant a aquest tema.

Podem començar emfatitzant dues idees bàsiques. En primer lloc, aclarirem per què la lectura
és un eix  educatiu  de  màxima importància  i,  després,  que l’ESO és un moment  idoni  per
estimular l’afició pels llibres, ja que els alumnes i les alumnes estan definint la seua personalitat
i els seus gustos. Després podem adaptar i ampliar els diversos suggeriments que es recullen
en el projecte de lectura de Primària, pensant en la Secundària. Heus ací unes quantes idees:
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– Els pares i les mares són models de conducta per als seus fills i filles. En conseqüència,
si  els pares no tenen cap hàbit de lectura és improbable que transmeten l’afició pels
llibres als fills. Malgrat tot, poden comprar habitualment el diari i comentar a casa notícies
que els criden l’atenció o tindre un llibre a la tauleta de nit i manifestar així certa curiositat
per la lectura.

– Amb tot, cal matisar que no parlem d’un determinisme sociocultural, ja que els pares que
desperten l’interés per la lectura mitjançant de l’exemple són casos excepcionals. I cal
tindre present que, tanmateix, d’ambients bibliòfils sorgeixen persones sense cap devoció
per la lectura, mentre que famílies menys lletrades aconsegueixen estimular una passió
que  no  secunden,  valorant  que  els  seus  fills  lligen.  Potser  la  solució  siga  connotar
positivament la lectura i no  sacralitzar-la.

– Naturalment, si pares, iaios o germans tenen l’hàbit de llegir, és bo que comenten les
lectures  amb els  xics  o  els  en  parlen.  Els  en  poden  explicar  l’argument,  qui  els  ha
recomanat el llibre, per què els interessa el tema, com són els personatges, quin episodi
prefereixen, etc. A més a més, si encara conserven el gust per l’aventura, la sorpresa i el
misteri, tindran ocasió de gaudir de les lectures juvenils juntament amb els xics.

– En aquestes situacions, s’ha de recordar que els gustos quant a la lectura són personals i
no  tenen  perquè  coincidir  entre  germans  o  entre  pares  i  fills.  És  fàcil  que  un
preadolescent motivat per la lectura llija, indistintament, obres de certa qualitat i  best-
sellers  per  al  gran  públic,  sense  arraconar  les  seues  lectures  infantils.  Per  tant,
adoctrinar-lo  sobre  excel·lències  literàries  és  un error,  ja  que el  seu desig s’alimenta
sempre que troba un llibre que respon a les seues capacitats i interessos, encara que ens
resulten llunyans.

– És beneficiós que pares i fills isquen junts a comprar llibres o a adquirir algun exemplar
en concret que agrade llegir als pares. Alhora també és bo que els adults respecten el
menor tant si opta per no triar cap llibre com si s’interessa per un que l’atrega per un
motiu o altre, ja que és una manera indirecta de promoure la creació o l’ampliació d’una
biblioteca personal per part dels mateixos xics.

– També pot resultar agradable anar a passar una estona en una biblioteca municipal amb
el propòsit de tafanejar sense pressions, amb llibertat d’elecció.

– Així mateix, paga la pena que quan els familiars vulguen regalar bons llibres als xics en
dates assenyalades, recorren a l’assessorament d’experts en literatura infantil  i  juvenil
(bibliotecaris,  llibreters,  docents,  etc.),  sense  que  això  supose  que  l’obsequi  siga
predictible i el costum es veja com una rutina tediosa.

– És fonamental no confondre el temps de lectura amb el profit obtingut. És preferible que
el  xic  llija  poc  i  bé,  que  no   es  passe  moltes  hores  davant  d’un  llibre  i  que  no  en
comprenga el contingut.

– Sovint,  els pares i les mares poden animar els seus fills a llegir en veu alta, mostrar
interés pel que escolten i ajudar-los si ensopeguen amb paraules el significat de les quals
desconeguen. La consulta al diccionari serà un suport en aquells casos en què els adults
també ignoren la definició d’un terme. S’ha d’aprendre a perdre la por a dir el que hom
desconeix i també a expressar el plaer de descobrir paraules noves.

– Igualment,  són  molt  profitoses  les  lectures  conjuntes  i  espontànies  de  contes,  relats
breus, entrevistes, reportatges, etc., sobre temes que interessen tota la família i inciten
els comentaris informals.

– Una  altra  opció  és  animar  els  xics  a  escriure  aquelles  experiències  que  consideren
significatives,  en  forma  de  diari  o  de  contes  breus,  i  comentar-los  que  així  podran
recordar-les més bé quan siguen grans.

– En darrer lloc, podem suggerir a les mares, als pares i als iaios i iaies més predisposats
que, en horaris convinguts i  fonamentalment als dos primers cursos de l’ESO, narren
contes, reciten poemes o expliquen històries que recorden de la seua infantesa o de la
seua  joventut  a  grups  d’alumnes;  o  bé  que  exposen  i  compartisquen  les  seues



preferències sobre la lectura: quins llibres els agradaven quan eren adolescents, per què
elegien obres de tal autor o personatge, quan i on solien llegir, etc.

A més a més, en les primeres sessions informatives podem animar aquells familiars que es
vegen  incapaços  de  motivar  hàbits  de  lectura  entre  els  seus  fills,  reflexions  com les  que
exposem a continuació, que alhora ajudaran a llimar escepticismes:

– Adquirir l’afició de llegir requereix temps, no és un hàbit que sorgisca d’un dia per l’altre.
És important no perseverar en actituds que no han aconseguit suscitar l’interés per la
lectura en els xics i buscar-ne altres capaces d’animar-los-hi. Premiar la lectura amb un
augment de la paga, prohibir els xics de jugar a la consola o castigar-los sense eixir si es
mostren reticents a llegir, per exemple, són mesures que només aconsegueixen que la
lectura esdevinga moneda de canvi.

– No  deixarem  els  xics  sols  davant  certes  lectures  si  sabem que  tenen  dificultats  de
comprensió. És preferible ajudar-los a llegir i plantejar un avanç progressiu per impedir
que sorgisca el rebuig i la frustració.

– No hem de retraure mai als nostres fills el fet que no tinguen prou d’habilitat a l’hora de
llegir, ni negar-los el dret a saltar-se pàgines o a abandonar un llibre.

– Una estratègia intel·ligent és transmetre que l’acte de llegir amaga el desig de conéixer
altres mons i maneres de pensar diferents i particulars. És a dir, cal aprofitar l’afany que
tenen  els  xics  preadolescents  de  sentir-se  singulars,  sobretot  davant  determinats
convencionalismes socials dels adults.

3. Objectius generals del Pla de Lectura

A continuació, ens disposem a enumerar els objectius generals, a definir les condicions marc
des de les quals impulsarem el nostre pla de lectura, i que més endavant es matisaran amb
d’altres centrats en la progressiva estimulació de pràctiques i competències de lectura durant
l’ESO. Abans que res, però, volem recordar que l’adquisició d’hàbits de lectura és un procés
que es remunta al mateix instant en què s’aprén a llegir, que es consolida durant l’Educació
Primària  i  que  experimenta  una  inflexió  significativa  en  el  transcurs  de  l’Ensenyament
Secundari. Com ja hem advertit anteriorment, en aquesta nova etapa, el desenvolupament de
l’autonomia individual i de les aptituds cognitives dels alumnes adquireixen tal protagonisme,
que fins i tot poden determinar el seu futur com a lectors estables i el seu rendiment escolar o
acadèmic. Conscients d’això, partim d’un escenari, on la motivació és un element clau, tal com
es posa de manifest en la següent síntesi global d’intencions:

a)  VOLER  LLEGIR  →  Incentivar  la  motivació  per  afavorir  hàbits  de  lectura  constants  i
autònoms.

b) SABER LLEGIR → Desenvolupar aptituds de lectura, especialment en
el vessant crític i interpretatiu.

c) PODER LLEGIR  →  Generar  ambients  propicis  a  la  lectura,  que
permeten interioritzar els dos punts anteriors.

Si comparem aquest esquema amb el previst per a l’Educació Primària, a l’inici de l’aventura de
llegir, veiem que l’ordre dels blocs s’ha modificat a favor del que du per títol “voler llegir”. La
causa  d’aquest  canvi  és  òbvia:  la  majoria  dels  alumnes  comencen  l’ESO  amb  unes
competències de lectoescriptura que els permeten gaudir de textos apropiats al seu nivell, però
en una edat problemàtica, en què l’atracció per la lectura disminueix si no troba al·licients que
competeixen amb els suggeridors productes audiovisuals i altres inquietuds de caràcter afectiu i
social, com eixir amb el grup d’amigues i amics o els primers flirtejos amorosos.

Una vegada exposades algunes premisses rellevants, adjuntem una llista amb els principals
objectius que vertebren el nostre projecte de lectura per a l’Educació Secundària Obligatòria:

– Potenciar el gust per la lectura i les habilitats de lectoescriptura des de la certesa que són el
pilar de qualsevol aprenentatge significatiu.
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– Sumar i coordinar els esforços de les diferents àrees curriculars i de les famílies, per fer
possible el propòsit esmentat.

– Dissenyar estratègies d’intervenció, que es traduïsquen en propostes lúdiques i participatives
la posada en marxa de les quals comprometa tota la comunitat escolar (professors, alumnat i
pares).

– Harmonitzar el pla de lectura amb el nivell de cada curs o grup i integrar-lo en la dinàmica
quotidiana del centre.

– Crear ambients que afavorisquen el desig de llegir i ajuden a concebre la lectura com una
activitat agradable.

– Presentar  la  lectura i  l’escriptura com a fonts de coneixement i  d’enriquiment lingüístic  i
personal, indispensables en la “societat de la informació”.

– Suscitar l’afició per la lectura mitjançant una selecció d’obres adequades al nivell formatiu,
tenint en compte les preferències i els interessos dels estudiants.

– Desenvolupar el gust per llegir de forma expressiva i dramatitzada.

– Estimular  l’elaboració  pròpia  de  textos  mitjançant  la  lectura  comprensiva  de  models,  i
l’interés per compartir i comentar les creacions individuals.

– Promoure la sensibilitat, la imaginació, la creativitat i les habilitats crítiques i interpretatives
des d’enfocaments individuals, que partisquen d’un diàleg obert amb les obres i amb els
altres lectors.

– Incentivar reflexions argumentades i coherents sobre la forma i el tema de les lectures, que
servisquen per definir visions personals que respecten una base textual.

– Suscitar l’anàlisi i la vivència estètica de les manifestacions literàries.

– Fomentar  l’ús  de  la  biblioteca  i  de  l’aula  d’informàtica  com  a  espais  privilegiats
d’aprenentatge i gaudi.

– Activar biblioteques d’aula gestionades pels alumnes, amb la intenció d’enfortir vincles de
complicitat i diàleg a partir de les seues experiències de lectura.

– Impulsar l’ús productiu de les TIC, que permeta localitzar i seleccionar dades i informacions
de manera àgil i eficient, emprant les noves tecnologies com a instruments de motivació, de
comunicació i d’accés a la lectura.

Expressió Oral i Escrita

El desenvolupament de les capacitats d’expressió oral i escrita és un aspecte fonamental per al
desenvolupament  tant  cognitiu  com competencial  i  social  de  l’alumnat.  Més  enllà  del  seu
tractament específic en algunes de les assignatures de cada etapa, l’expressió oral i escrita i el
desenvolupament de l’habilitat per comunicar coneixements de forma escrita o oral és un eix
clau per al desenvolupament personal de l’alumnat.

Al llarg de les diferents etapes i en les diferents àrees o matèries l’alumnat aprendrà a elaborar
diferents  tipus  de  text  oral  o  escrit  amb  l’objectiu  de  poder  aplicar  els  coneixements  que
adquireix i poder transmetre’ls de forma correcta.

El desenvolupament de les capacitats d’expressió oral i escrita també ha d’aportar les eines i
els coneixements necessaris per eixir-se’n satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa
de  la  vida  familiar,  social  i  professional.  Aquests  coneixements  són  els  que  articulen  els
processos de comprensió i expressió oral, d’una banda, i de comprensió i expressió escrita, de
l’altra. L’estructuració del pensament de l’ésser humà es realitza a través del llenguatge, d’ací
que aquesta capacitat de comprendre i d’expressar-se siga el millor i més eficaç instrument
d’aprenentatge. 



El desenvolupament de l’Expressió Oral i Escrita, en tant que eix transversal educatiu, té com a
finalitat el desenvolupament de les habilitats bàsiques en l’ús de la llengua: escoltar, parlar,
llegir i escriure, de forma integrada. L’adquisició d’aquestes habilitats comunicatives només pot
aconseguir-se  a  través  de  la  lectura  i  audició  de  diferents  classes  de  textos,  de  la  seua
comprensió i de la reflexió sobre ells, tot tenint present que aquesta no ha d’organitzar-se a
l’entorn de sabers disciplinaris estancs i descontextualitzats que prolonguen la separació entre
la reflexió lingüística i l’ús de la llengua.

El desenvolupament de l’Expressió Oral no pot, en aquest sentit, circumscriure’s a les àrees o
matèries lingüístiques.  Ha d’estar  estretament vinculat  a  les diferents àrees o matèries del
Currículum  Educatiu.  D’aquesta  forma  es  potencia  el  desenvolupament  competencial  de
l’alumnat, tot i implicant-lo en la utilització, aplicació i transmissió dels coneixements i habilitats
que va adquirint al llarg del seu ensenyament.

El treball dels diferents continguts i competències treballats en les diferents àrees o matèries
incorporarà en aquest sentit l’ensenyament de pautes, indicacions i estratègies per aprendre a
escriure,  explicar  oralment,  aplicar  en  l’elaboració  de  diferents  tipus  de  treballs  escrits  o
d’exposicions orals... 

Així mateix, els estàndards d’avaluació i els indicadors d’assoliment que avaluen l’aprenentatge
de l’alumnat avaluaran o valoraran també elements de l’expressió oral i escrita de l’alumnat
com a part integrant de l’aprenentatge de l’alumnat.

Per últim, és fonamental ensenyar a l’alumnat a realitzar un ús social de la llengua oral i escrita
adequat en diferents àmbits: privats i públics, familiars i escolars. La forma de parlar i d’escoltar
d’una persona determina la percepció que els altres en tenen. És per tant imprescindible dotar
l’alumnat d’estratègies que afavorisquen un correcte aprenentatge d’aquesta dimensió oral de
la competència comunicativa i que li assegure un ús efectiu de les situacions de comunicació
en els àmbits personal, social, acadèmic i professional al llarg de la seua vida.

Comunicació audiovisual. TICS

A l’actualitat  la  introducció  i  generalització  de  l’ús  de les Tecnologies  de la  Informació  i  la
Comunicació  tant  a  l’entorn  social  de  l’alumnat  com,  específicament,  a  l’àmbit  escolar  fan
necessari  que els educands es familiaritzen amb aquesta nova realitat  des d’edats el  més
primerenques possibles.

El terme TIC engloba, a més, una gran diversitat de realitats socials i educatives a les que el
professorat haurà de fer front des de l’aula. Per estructurar adequadament la faena educativa
de  les  TIC  en  el  Primer  Curs  de  Primària  afrontarem  aquest  nou  repte  educatiu  a  partir
d’aquests tres objectius:

a) Portar a terme un primera aproximació a l’adquisició de les habilitats i destreses directament
relacionades amb els eines informàtiques.

b) Iniciar la familiarització de l’alumnat amb els entorns comunicatius i socials que suposen les
TIC en la seua més àmplia accepció.

c) Desenvolupar  la  pròpia  tasca educativa  a través de l’ús  dels  nous mitjans  i  eines que
aporten les TIC.

El  primer  d’aquests  tres  objectius  seria  de  caràcter  instrumental  i  psicomotriu.  L’alumnat
començaria a familiaritzar-se amb els entorns informàtics i,  molt especialment, amb l’ús del
ratolí i les habilitats psicomotrius que requereix el seu ús.

En el segon objectiu, la familiarització amb els nous entorns comunicatius i socials que suposen
les TIC, es desenvoluparà la capacitat de l’alumnat per identificar i comprendre algunes de les
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realitats tecnològiques i de comunicació que estan presents en el seu entorn immediat. Per a
això,  seria  convenient  integrar  de forma transversal  en les diferents  àrees de coneixement
l’anàlisi de missatges o continguts oferts a través dels anomenats mass media, principalment la
televisió. 

Així mateix, al llarg d’aquest segon objectiu, seria interessant l’alumnat tinguera una noció de
les noves realitats sorgides a l’entorn de la Informàtica i Internet.

Un  tercer  objectiu,  i  no  menys  ambiciós,  es  centraria  en  la  transformació  dels  processos
d’aprenentatge a partir de l’ús de les noves eines i realitats tecnològiques. No es tractaria per
tant, únicament, d’introduir canvis menors o puntuals a les activitats formatives, sinó d’iniciar la
capacitació de l’alumnat en l’aplicació dels coneixements i  competències bàsiques que vaja
adquirint a l’entorn de les TIC:

Per començar aquesta tasca, en els cursos inicials de l’Educació Secundària Obligatòria haurà
introduir-se a l’alumnat en el coneixement i ús de l’ordinador mitjançant la seua utilització com a
recurs didàctic complementari per reforçar o ampliar els aprenentatges que es duen a terme a
l’aula. Els diferents continguts i competències clau es treballaran tant des de l’ús de les eines
tradicionals com en la realització d’activitats interactives, comentari d’imatges o vídeos extrets
d’Internet o amb el suport d’altres continguts i aplicacions procedents de la web o dels  mass
media.

Finalment, per l’atractiu que els formats digitals tenen sobre l’alumnat, caldria incidir en l’ús de
les  TIC  en  els  processos  de  desenvolupament  i  potenciació  de  les  Competències  Clau
relacionades amb la lectoescriptura.

També usarem el portal AULES de la Generalitat com a Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA).

9.3 Emprenedoria

La Programació Didàctica Geografia i  Història per al  Primer curs de l’Educació Secundària
Obligatòria aborda també l’Emprenedoria, el desenvolupament de la capacitat emprenedora de
l’alumnat  tenint  present  el  model  d’Emprenedoria  suggerit  per  Martha  STONE-WISKE  a
Vinculación entre la investigación y la práctica (Buenos Aires - Paidós, 2003). Una adaptació i
una proposta d’aquest model s’han publicat recentment a La evaluación de las competencias
básicas de Carmen PELLICER i María ORTEGA (Madrid - PPC, 2009), d’on també hem recollit
alguns suggeriments i bones idees sobre avaluació de competències educatives.

Les bases teòriques del projecte de l’Ensenyament per a la Comprensió, compilat per Martha
STONE, es fonamenten en dècades de treball dirigit per David PERKINS, Howard GARDNER i
Vito PERRONE. Entre 1988 i 1995, un grup d’investigadors de l’Escola de Graduats d’Educació
de Harvard va col·laborar amb uns 50 docents de 10 escoles dels Estats Units.

Tal  com expressa Marta  STONE “els  alumnes que van a l’escola  han de desenvolupar  la
comprensió, no tan sols memoritzar fets i xifres. Els líders empresaris adopten aquestes metes
perquè la majoria dels treballadors han de saber com aprendre i com pensar per tindre èxit en
aquesta època de canvi constant i de desenvolupament tecnològic… En les últimes dècades,
els teòrics de l’aprenentatge han demostrat que els alumnes no recorden ni comprenen gran
part del que se’ls ensenya” (STONE, M., 2003, pàg. 23). La comprensió consisteix en un tipus
de coneixement flexible en el qual l’alumne/a relaciona el que sap amb experiències, valors i
actituds,  produeix alguna cosa nova a partir  del  que sap,  és a dir,  utilitza la informació de
manera innovadora, i aquesta flexibilitat mental és una condició que està molt relacionada amb
la competència emprenedora.

No s’ha de confondre la comprensió tal  com l’entenen aquests  autors,  amb la  comprensió
lectora o altres tipus de comprensió com l’han emprat els educadors de manera habitual. El



concepte  de  comprensió  que  manejarem es  refereix  a  processos  més  amplis  que  simple
memorització i enteniment. D’altra banda, no es refereix tan sols a conceptes i teories, sinó
també a marcs conceptuals, actituds i valors. És difícil portar a la pràctica un valor i adquirir-lo
si no se’n comprén bé el significat en un camp ampli de situacions i experiències.

L’emprenedoria,  la  competència  per  emprendre,  es  pot  definir  com  un  conjunt  de
subcompetències,  categories  o  dimensions  bàsiques,  les  especificitats  de  les  quals  serien
determinades pels valors i les actituds que impregnen el projecte educatiu de Vicens Vives.
Seguint els autors citats abans, el desenvolupament de l’Emprenedoria se centra en el treball
de cinc dimensions o capacitats de l’alumnat:

1.  Dimensió de la interacció social. Som éssers en relació, en comunicació amb els
altres. Cap projecte d’emprenedoria té sentit en solitari; la xarxa de persones i contactes amb
clients, proveïdors i altres professionals és essencial. La cooperació amb altres persones en
projectes de talent compartit en multiplica els resultats.

2.  Dimensió de la motivació i la força interior. La motivació d’assoliment, les emocions
proactives,  les  creences  positives,  la  realització  personal,  el  desenvolupament  dels  talents
propis  i  l’autonomia personal  són essencials  per  a  l’emprenedoria,  per  eixir  de la  zona de
confort i afrontar els reptes amb il·lusió i valentia.

3. Dimensió de la millora-innovació. La creativitat és una eina bàsica en l’emprenedor,
la  capacitat  de  satisfer  noves  necessitats,  millorar  processos  i  aportar  valor.  Això  implica
obertura i curiositat, perseverança, imaginació i també rigor.

4.  Dimensió eticohumanista. Els bons negocis els fan les bones persones. Un negoci
dolent, des del punt de vista ètic, acaba sent un mal negoci. Per desgràcia cada dia veiem
notícies  i  exemples  de  mals  negocis.  L’emprenedor/a  necessita  una  ètica  com  a  principi
personal i també com a estratègia a llarg termini de la sostenibilitat del seu negoci, amb la
construcció de relacions de confiança amb els seus clients.

Treballarem l'emprenedoria, és a dir, la capacitat d'iniciativa pròpia, mitjançant la realització de
xicotets treballs d'investigació, tant individuals com en grup, en què l'alumnat haurà de fer servir
dades  procedents  de  fonts  d'informació  diverses  i  presentades  en  diversos  formats
(enciclopèdies, revistes... físiques, i les TIC)

9.4 Educació cívica i constitucional

En l’educació actual és cada vegada més necessari disposar d’un currículum en el qual valors,
coneixements, pràctiques i comportaments tinguen com a finalitat comuna aconseguir que en el
futur l’alumnat participe plenament en una societat tolerant, solidària, responsable i dialogant.
L’Educació  cívica  i  constitucional  contribueix  a  desenvolupar  aquest  nou  repte  educatiu
propiciant  l’adquisició  d’habilitats  i  virtuts  cíviques  per  exercir  la  ciutadania  democràtica,
desenvolupant el coneixement de les nostres institucions i del nostre ordenament jurídic bàsic i
afavorint la convivència en societat.

Així,  aquest  element  educatiu  transversal  pretén el  desenvolupament  dels  alumnes com a
persones dignes i íntegres, la qual cosa exigeix reforçar l’autonomia, l’autoestima i l’afany de
superació, i afavorir l’esperit crític per ajudar a la construcció de projectes personals de vida.
També es contribueix a millorar les relacions interpersonals en la mesura que l’educació cívica i
constitucional afavoreix la utilització sistemàtica del diàleg. Per a això, es proposen activitats
que  afavoreixen  la  convivència,  la  participació,  i  el  coneixement  de  la  diversitat  i  de  les
situacions de discriminació  i  injustícia,  que han de permetre  consolidar  les  virtuts  cíviques
necessàries per a una societat democràtica.
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Així mateix, es contribueix a adquirir el coneixement dels fonaments i les formes d’organització
de les societats democràtiques,  a valorar positivament la conquista dels  drets humans, i  a
rebutjar els conflictes entre els grups humans i les situacions d’injustícia. 

La  identificació  dels  deures  ciutadans,  i  l’assumpció  i  l’exercici  d’hàbits  i  virtuts  cíviques
adequats a la seua edat en l’entorn escolar i social, permetran que els futurs ciutadans s’inicien
en la construcció de societats més cohesionades, lliures, pròsperes, equitatives i justes.

D’altra banda, l’educació cívica i constitucional proposa l’estímul de les virtuts i les habilitats
socials, l’impuls de la faena en equip, la participació i l’ús sistemàtic de l’argumentació, que
requereix el desenvolupament d’un pensament propi. La síntesi de les idees pròpies i alienes,
la presentació raonada del  propi  criteri  i  la confrontació ordenada i  crítica de coneixement,
informació i opinió afavoreixen, també, els aprenentatges posteriors.

Igualment, des de l’Educació cívica i constitucional es desenvolupen iniciatives de planificació,
presa de decisions, participació, organització i assumpció de responsabilitats. L’Educació cívica
i constitucional entrena en el diàleg i el debat,en la participació, en l’aproximació respectuosa a
les diferències socials, culturals i econòmiques i en la valoració crítica d’aquestes diferències,
com també de les idees -pràctiques que es duran a terme de manera constant al llarg del curs.
El  currículum atén a la  construcció  d’un  pensament  propi,  i  a  l’adopció de  postures  sobre
problemes i  les  seues  possibles  solucions.  D’aquesta  manera,  es  reforça  l’autonomia  dels
alumnes a l’hora d’analitzar, valorar i decidir, des de la confiança en ells mateixos i el respecte
envers les altres persones.

S’afavoreix, també, el coneixement i l’ús de termes i conceptes relacionats amb la societat i la
vida democràtica. A més a més, l’ús sistemàtic del debat contribueix específicament a aquesta
competència, perquè exigeix exercitar-se en l’escolta, l’exposició i l’argumentació.

A més a més dels elements transversals específicament treballats en els anteriors epígrafs de
l'apartat 9 d'aquesta Programació Didàctica, i tal com s'estableix en el Reial Decret 1105/2014,
de  26  de  desembre,  pel  qual  s'estableix  el  currículum  bàsic  de  l'Educació  Secundària
Obligatòria  i  del  Batxillerat,  es  treballaran  de  forma  específica  els  següents  elements
transversals:

a) El desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència
de gènere o contra persones amb discapacitat, i els valors inherents al principi d'igualtat de
tracte i no discriminació envers qualsevol condició o circumstància personal o social.

b) L'aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida
personal, familiar i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat,
el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als drets humans, el respecte als
homes i dones per igual, a les persones amb discapacitat i el rebuig a la violència terrorista,
la  pluralitat,  el  respecte  a  l'estat  de  dret,  el  respecte  i  consideració  a  les  víctimes  del
terrorisme, i la prevenció del terrorisme i de qualsevol mena de violència.

c) La prevenció de la violència de gènere, de la violència contra les persones amb discapacitat,
de la violència terrorista i de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l'estudi
de  l'holocaust  jueu  com a  fet  històric.  S'evitaran,  en  tot  cas,  comportaments  sexistes  i
estereotips que suposin discriminació.

d) Elements curriculars relacionats amb el desenvolupament sostenible i el medi ambient, els
riscos d’explotació i abús sexual, l'abús i maltractament de persones amb discapacitat, les
situacions de risc derivades de la inadequada utilització de les tecnologies de la informació i
la comunicació, així com la protecció davant d’emergències i catàstrofes.

d) Foment de l’alimentació equilibrada i l'activitat física moderada com a fonts de salut.

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES



Podem definir les activitats complementàries i extraescolars com aquelles que contribueixen de
manera important al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne i constitueixen un
camp específic per a la iniciativa i la capacitat d’organització del Centre. 

Les  activitats  complementàries  i  extraescolars  han  de  considerar-se  com  accions
complementàries que tenen com a finalitat primordial, propiciar el ple desenvolupament de la
personalitat de l’alumne, en la finalitat del qual és imprescindible que transcendeixen l’àmbit
purament  acadèmic  estenent  l’acció  formativa  dels  alumnes fins  al  mitjà  en  què el  Centre
Educatiu es trobe inserit  i  incidint  en els seus aspectes econòmics, culturals,  sociolaborals,
etcètera, pel que no han d’enfocar-se com activitats imprescindibles per a la consecució dels
objectius específics assignats a les determinades matèries, sinó com un complement de l’acció
instructiva i formativa d’aquestes.

Els objectius a aconseguir amb la realització d’activitats complementàries i extraescolars són:

Afavorir el desenvolupament personal dels alumnes i el seu accés al patrimoni cultural, sense
discriminació alguna per raons de sexe, raça, capacitat o origen social. 

Adaptar-se a les peculiaritats i interessos individuals dels alumnes. 

Respondre a les exigències d’una societat democràtica, complexa i tecnificada. 

Compensar  les  desigualtats  socials,  culturals  o  per  raó  de  sexe,  sense  incórrer  en  el
favoritisme, però tenint en compte les diverses capacitats dels alumnes. 

Preparar la inserció a la vida activa, per al desenvolupament de les responsabilitats socials i
professionals pròpies de l’existència adulta.

Es consideren activitats extraescolars en els centres públics d’ensenyament, senyalant alguns
aspectes que les caracteritzen: 

Completen la formació mínima que han de rebre tots els ciutadans i ciutadanes. 

Són activitats que no poden formar part de l’horari lectiu, és a dir, de l’horari que comprén la
jornada  escolar,  inclosos  els  períodes  de  descans  que  s’estableixen  entre  dos  classes
consecutives. 

Tenen caràcter voluntari, per tant cap alumne pot ser obligat a assistir a aquestes activitats. 

No formen part del procés d’avaluació individual per on passa l’alumnat per a la superació
dels diferents ensenyaments que integren els plans d’estudis, encara que el projecte ha de ser
avaluat com a part del pla anual d’actuació del centre educatiu. 

No poden constituir motiu ni mitjà de discriminació alguna per cap membre de la comunitat
educativa. 

No poden tindre caràcter lucratiu. 

Han d’incloure’s a la programació general anual, una vegada aprovades pel Consell Escolar
de centre

Per al present curs acadèmic no contemplem la realització de cap activitat d’aquest tipus.

13. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT A TRAVÉS D'INDICADORS D'ÈXIT

Indicador d’èxit Sem
pre

Quas
i

De
vega

Mai

70



semp
re

des

Consulte la programació regularment al llarg del curs escolar

Done a conéixer els criteris d’avaluació, qualificació i recuperació
als alumnes

Utilitze diverses estratègies per a l’assoliment dels aprenentatges

Les estratègies pedagògiques foren innovadores i participatives

Aprofite de manera efectiva el temps en cada sessió lectiva

Combine el treball individual amb el col·laboratiu

Mantinc  una  comunicació  agradable  amb  l’alumnat  i  use  el
vocabulari específic de la matèria

Propose accions correctives per tal de resoldre deficiències

Avalue periòdicament l’avanç del grup i de cada alumne

M’he coordinat amb la companya que dona la matèria en el mateix
nivell

M’he coordinat amb la resta de l’equip docent del grup-classe

Treballe per competències

Atenc als diferents nivells existents a la classe, incloent l’alumnat
amb necessitat de suport educatiu i/o compensació educativa

Coincidix la programació amb allò que he dut a terme a classe

He  estat  flexible  a  l’hora  d’adaptar  la  programació  als  canvis
succeïts durant el curs

He fomentat l’ús de les TIC

He fomentat la lectura, la comprensió lectora, l’expressió escrita i
la crítica de textos

Pego, setembre 2021


