
En coherència amb la Resolució de 4 de maig de la SAEFP per la qual s'estableixen el marc i

les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici

de el curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 

El Departament de Geografia i Història centrarà les activitats lectives de l’últim trimestre en:

 Reforçar  i  consolidar  els  aprenentatges  realitzats  en els  dos  primers  trimestres del

curs, 

 Fomentar les rutines de treball i mantenir l'hàbit d'estudi

 Adaptar  les  programacions  didàctiques  a  la  pràctica  possible  i  real  en  aquestes

circumstàncies  i  seleccionant  exclusivament  els  continguts  que   considerem  més

rellevants  per  al  desenvolupament  de  les  competències  bàsiques en  l'educació

obligatòria i aquells que es considerem  imprescindibles per a l'alumnat dels cursos

que condueixen a una titulació final d'etapa.

Aquestos aprenentatges els avaluarem seguint els principis de l’avaluació continua, amb un

caràcter diagnòstic i formatiu. L’objectiu prioritari serà que l’alumne no perga el curs. El treball

desplegat en el tercer trimestre es valorarà amb un màxim de dos punt que en cap cas podran

baixar la nota de la mitja obtinguda els dos trimestres anteriors. L’avaluació dels alumnes NESE

serà continua, global, participativa i orientadora.

CONTINGUTS MÉS RELLEVANT I IMPRESCINDIBLES EN LA ESO I BATXILLERAT

ESO (1,2,3r)

Es valoraran els continguts més rellevants que seran els que passem a detallar per a cada curs:

1r ESO. Continguts (RD. 1105/14 ; D 87/15 GV):

 Nocions relatives al temps històric: marcs cronològics milions d'anys,  milers d'anys,

segles), formes convencionals de representar el temps, duració, simultaneïtat, canvi i

successió. Noció d'explicació causal i interpretació històrica.

 Fonts  per  al  coneixement  de  la  Prehistòria  i  l'Antiguitat:  la  importància  de

l'arqueologia. Paleolític: El procés d'hominització. La importància de l'ús del foc i  el

desenvolupament  del  llenguatge  en  les  primeres  organitzacions  socials  i  les  seues

formes  de  vida:  els  caçadors  i  recol·lectors.  El  seu  impacte  ambiental.  Neolític:  la

revolució  agrària  i  l'expansió  dels  assentaments  humans;  artesania  i  comerç;

organització  social  i  diferències  socials.  Manifestacions  culturals:  rituals  religiosos  i

obres d'art.

 La Història Antiga: les primeres civilitzacions:  Mesopotàmia i  Egipte. Les formes de

dominació  i  organització  política.  La  influència  del  medi  físic  i  les  activitats

econòmiques.  Les  primeres  religions  i  el  paper  dels  temples.  Innovacions

tecnològiques: l'escriptura, la roda, utensilis metàl·lics.



 El món clàssic, Grècia: El sorgiment de les “Polis”, la seua expansió comercial i política.  

Desigualtats socials i conflictes en la polis. L'imperi d'Alexandre Magne i l'hel·lenisme.

Manifestacions culturals: l'art, la filosofia, la religió i la ciència.

 El món clàssic, Roma: l'evolució de l'organització política: la república i l'imperi; factors

de  la  seua  expansió  pel  Mediterrani  i  estratègies  de  dominació.  L'economia  i  la

importància  dels  esclaus  i  colons.  El  procés  de  romanització.  La  importància  del

cristianisme. L'art romà i les seues funcions.

2n ESO Continguts mínims 2n ESO (RD. 1105/14;  D. 87/2015)

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

 Noció d’explicació causal e interpretació històrica.

 Fonts pel coneixement de la historia medieval i moderna. Els límits de les fonts.

 La crisi de l’Imperi romà, les invasions germàniques i la divisió política d’Occident: els

regnes germànics, Bizanci i l’expansió del Islam.

 La formació de les societats feudals a Occident: senyors i camperols; privilegiats i no

privilegiats. El paper de l’Església medieval.

 L’expansió comercial y la recuperació de les ciutats. L’expansió militar europea: Les

Croades. 

 El domini musulmà d’Al-Andalus y la seua evolució (Emirat i Califat de Còrdova).

 L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquesta, repoblació y colonització. El

Regne de València.

 La diversitat cultural y la seua difusió: el paper de l’Escola de Traductors de Toledo y el

Camí de Sant Jaume.

 Les  manifestacions  artístiques  de  l’art  romànic,  gòtic  i  islàmic  i  el  patrimoni

historicoartístic.

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

 La Baixa Edat Mitjana a Europa (segles XIV i XV). La crisi de la Baixa Edat Mitjana: la

Pesta Negra. 

 L’enfortiment de la monarquia. Les Corts medievals. 

 Canvis culturals en l’Edat Moderna: Renaixement i Humanisme.

 L’evolució de les manifestacions artístiques en l’Edat Moderna: l’art del Renaixement. 

3rESO: 

 Organització política de les societats

 L’organització econòmica

 Agricultura, ramaderia i pesca

 Recursos minerals,energia i construcció

 La indústria

 Els serveis, la comunicació i la innovació

 Els transports i el turisme

 Les activitats comercials i els fluxos d’intercanvi.



ESO 4t. (Continguts imprescindibles)

 La crisi del’Antic Règim

 Les revolucions liberals (1789-1871)

 L’orige de la industrialització

 L’Imperialisme

 La I Guerra Mundial

 El període d’entreguerres

 Espanya durant el primer terç del sXX

 La II Guerra Mundial

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

1r, 2n i 3r ESO

Prioritzarem la progressió i consecució dels objectius generals d’etapa i el desenvolupament de

les  competències  davant  dels  objectius específics,  sense perjudicar  en cap cas  a  l’alumne,

donades  les  circumstàncies.  Valorarem  el  treball  realitzat  en  el  tercer  trimestre,  l’interés

mostrat  i  l’actitud,  tenint  present  les  dificultats  que  hagen  pogut  tenir  en  l’accés  a  la

tecnologia. (màxim de 2 punts). L’avaluació final serà el resultat de la mitja de la 1ª i la 2ª i la

millora de la 3ª fins un màxim de 2 punts.

Per  recuperar  l’assignatura  es  tindrà  en  compte  lliurar  totes  les  tasques  de  repàs
d’Aules de la primera i segona avaluació, en aquells grups en el quals el professor ho
requeresca. 

4t ESO

El procediment serà idèntic al de la resta de cursos de l’ESO, per aquells alumnes que no hagen

obtingut  la  titulació  podran  fer  una  prova  extraordinària  que  es  concretarà  en  l’informe

valoratiu individual i final



BATXILLERAT 

Cal  emfatitzar  també  el  treball  dels  continguts  dels  dos  primers  trimestres,  bàsic  en  la

progressió de cada matèria, seleccionant exclusivament els continguts més rellevants

1r  BATXILLERAT.  HMC.  Durant  el  3T,  es  podran incorporar  alguns continguts  estrictament

essencials que no s’hagen vist.

2n BATXILLERAT: Es podran incorporar nous continguts que es consideren imprescindibles per

a la realització de l’EBAU. Els passem a detallar

2n HE

Es prioritzaran els continguts de la 1 i 2ª avaluacions, fonamentalment l’anàlisi del segle XIX.

2n Geografia

 Medi físic

 Diversitat climàtica i vegetació

 Recursos i la energia

 Paisatges naturals i culturals

 La població i les migracions

 Els espais rurals

 Geografia industrial

 Activitats del sector terciari

 Geografia urbana i xarxes urbanes

 Organització política i territorial.

2n H ART 

 Continguts 1ª I 2ª més 
 Neoclassicisme
 Goya
 Introducció a l'impressionisme i les avantguardes

Els instruments de avaluació 

Es prioritzarà la progressió i  consecució dels objectius generals establerts per a l’etapa i  el

desenvolupament de les competències, sense perjudicar en cap cas a l’alumne, valorant el

treball realitzat per l’alumnat, l’interés en la realització de tasques i activitats proposades. Igual

que a la etapa obligatòria, es valorarà el treball del tercer trimestre amb un màxim de 2 punts,

calculant la nota de final de curs com la mitja de la 1ª i 2ª avaluació, amb la millora de la 3ª

avaluació


