
ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
NIVELL: 1r ESO

CURS 2022-23



ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Margalida Enrich Mascaró i Susana Pons Campins
● Hores lectives totals previstes per curs: 100h. aprox. /3h. setmanals

Criteris d’avaluació:
Aquesta àrea s’avaluarà tenint en compte els següents criteris d’avaluació ponderats:

CRITERI PERCENTAGE
SOBRE EL

TOTAL DE LA
QUALIFICACIÓ

GH1_1.1 Elaborar, expressar i presentar continguts propis en forma d'esquemes, taules informatives i
altres formats mitjançant el desenvolupament d'estratègies de cerca, selecció i tractament
d'informació relatives a processos i esdeveniments rellevants del present i del passat.

4%

GH1_1.2 Desenvolupar i argumentar sobre temes i esdeveniments de la Prehistòria, l'Edat Antiga
localitzant i analitzant de manera crítica fonts primàries i secundàries com a proves
històriques.

4%

GH1_2.1 Identificar, valorar i mostrar interès pels principals problemes que afecten la societat,
adoptant una posició crítica i proactiva cap a aquests.

4%

GH1_2.2 Argumentar de manera crítica sobre problemes d'actualitat a través de coneixements
geogràfics i històrics, contrastant i valorant fonts diverses.

4%

GH1_2.3 Incorporar i utilitzar adequadament termes, conceptes i esdeveniments relacionats
amb la geografia, la història i altres disciplines de les ciències socials, a través
d'intervencions orals, textos escrits i altres productes, mostrant plantejaments originals i
propostes creatives

4%

GH1_2.4 Elaborar judicis argumentats, respectant les opinions dels altres i enriquint el patrimoni
comú en el context del món actual, els seus reptes i els seus conflictes, des d'una
perspectiva sistèmica i global.

4%

GH1_3.1 Adquirir i construir coneixement rellevant del món actual i de la història, a través de
processos inductius, de la recerca i del treball per projectes, reptes o problemes,
mitjançant l'elaboració de productes que reflecteixin la comprensió dels fenòmens i
problemes abordats.

4%

GH1_3.2 Identificar els principals problemes, reptes i desafiaments als quals s'ha enfrontat la
humanitat al llarg de la història, els canvis produïts, les seves causes i conseqüències, així
com els que, en l'actualitat, hem de plantejar i resoldre en l’entorn dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

4%

GH1_3.3 Representar adequadament informació geogràfica i històrica a través de diverses formes de
representació gràfica, cartogràfica i visual.

4%

GH1_3.4 Utilitzar una seqüència cronològica a fi d'examinar la relació entre fets i processos en
diferents períodes i llocs històrics (simultaneïtat i durada), utilitzant termes i conceptes
apropiats.

4%

GH1_3.5 Analitzar processos de canvi històric de rellevància a través de l'ús de diferents fonts
d'informació, tenint en compte les continuïtats i permanències en diferents períodes i llocs.

4%

GH1_4.1 Interpretar l'entorn des d'una perspectiva sistèmica i integradora, a través del concepte
de paisatge, identificant els seus principals elements i les interrelacions existents.

4%

GH1_4.3 Argumentar la necessitat d'accions de defensa, protecció, conservació i millora de
l'entorn (natural, rural i urbà) a través de propostes i iniciatives que reflecteixin
compromisos i conductes en favor de la sostenibilitat i del repartiment just i solidari
dels recursos.

4%



GH1_5.1 Identificar, interpretar i analitzar els mecanismes que han regulat la convivència i la vida en
comú al llarg de la història, des de l'origen de la societat a les diferents civilitzacions que
s'han anat succeint, assenyalant els principals models d'organització social i política
que s'han gestat.

4%

GH1_5.2 Assenyalar i explicar aquelles experiències històriques més destacables, i anteriors a
l'època contemporània, en les quals es va aconseguir establir sistemes polítics que van
afavorir l'exercici de drets i llibertats dels individus i de la col·lectivitat, considerant
-les com a antecedents de les posteriors conquestes democràtiques i referents històrics de
les llibertats actuals.

3%

GH1_5.3 Mostrar actituds pacífiques i respectuoses i assumir les normes com a marc necessari
per a la convivència, demostrant capacitat crítica i identificant i responent de manera
assertiva davant les situacions d'injustícia i desigualtat.

3%

GH1_6.1 Associar el naixement i desenvolupament de diferents civilitzacions i ubicar-les en l'espai
i en el temps, integrant els elements històrics, culturals, institucionals i religiosos que les
han conformat, explicant la realitat multicultural generada al llarg del temps i identificant les
seves aportacions més rellevants a la cultura universal.

3%

GH1_6.2 Reconèixer les desigualtats socials existents en èpoques passades i els mecanismes de
dominació i control que s'han aplicat, identificant aquells col·lectius que s'han vist sotmesos
i silenciats, destacant la presència de personatges femenins.

4%

GH1_6.3 Valorar la diversitat social i cultural, argumentant i intervenint en favor de la inclusió, així
com el rebuig contra de qualsevol actitud o comportament discriminatori o basat en
estereotips

3%

GH1_6.4 Argumentar i intervenir sobre la igualtat real d'homes i dones actuant en contra de
qualsevol actitud i comportament discriminatori per raó de gènere.

4%

GH1_7.1 Relacionar les cultures i civilitzacions que s'han desenvolupat al llarg de la història
antiga amb les diverses identitats col·lectives que s'han anat construint fins a l'actualitat,
reflexionant sobre els múltiples significats que adopten i les seves aportacions a la
cultura humana universal.

3%

GH1_7.2 Identificar l'origen històric de diferents identitats col·lectives que s'han desenvolupat
a Espanya, interpretant l'ús que s'ha fet de les mateixes i mostrant una actitud de respecte
cap als diferents sentits de pertinença, promovent la solidaritat i la cohesió social.

3%

GH1_7.4 Valorar, protegir i conservar el patrimoni artístic, històric i cultural com a fonament de
la identitat col·lectiva local, autonòmica, nacional, europea i universal, considerant-ho un bé
per al gaudi recreatiu i cultural i un recurs per al desenvolupament dels pobles.

4%

GH1_8.2 Prendre consciència del cicle vital i analitzar com han canviat les seves característiques,
necessitats i obligacions en diferents moments històrics, així com les arrels de la distribució
per motius de gènere del treball domèstic, assumint les responsabilitats i compromisos
propis de la seva edat en l'àmbit familiar, en l'entorn escolar i en la comunitat i valorant
la riquesa que aporten les relacions intergeneracionals.

3%

GH1_8.3 Relacionar els canvis en els estils de vida tradicional i contrastar-los amb els que són
saludables i sostenibles en l’entorn, a través de comportaments respectuosos amb la
salut pròpia, amb la dels altres i amb altres éssers vius, prenent consciència de la
importància de promoure el propi desenvolupament personal.

4%

GH1_9.1 Identificar i interpretar la connexió d'Espanya i les Illes Balears amb els grans processos
històrics de l'època antiga, valorant el que han suposat per a la seva evolució i
assenyalant les aportacions dels seus habitants al llarg de la història.

4%



GH1_9.2 Interpretar des de la perspectiva del desenvolupament sostenible i la ciutadania global els
principals desafiaments del món actual, expressant la importància d'implicar-se en la
recerca de solucions i en la manera de concretar-los des de la seva capacitat d'acció, tant
local com global, valorant la contribució de l’Estat, les seves institucions i les associacions
civils en programes i missions dirigits per organismes nacionals i internacionals per a
l'assoliment de la pau, la seguretat integral, la convivència social i la cooperació entre
els pobles.

3%

Metodologia:
El primer trimestre es realitzarà  una situació d’aprenentatge conjunta amb el departament de Biologia i Geologia
que es durà a terme amb el projecte “Approaching Earth”. La resta del curs es realitzaran entre dues i tres
situacions d'aprenentatge cada trimestre.
Es crearà un  grup de Classroom on es penjaran diferents tipus d’activitats i materials per poder assolir els
continguts de l’assignatura.
Durant el curs l’alumnat participarà a  una situació d’aprenentatge posant en marxa l’hort escolar. Aquest projecte
està inclòs dins el programa d’aprenentatge i servei a la serra de Tramuntana.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents:
Les avaluacions pendents es podran recuperar mitjançant un treball i/o una prova escrita, segons el criteri del
professorat. En el cas de les proves escrites, aquestes es realitzaran a final de curs.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques:
Les tasques que no siguin entregades dins dels terminis establerts seran puntuades amb una nota més baixa que
les presentades dins el període de temps fixat. Si es presenten molt tard, no seran acceptades i es puntuaran amb
un zero.

Material específic de l’assignatura:
Llibre de text de l’editorial Santillana.

Activitats complementàries:
Estada a un refugi del Consell de Mallorca.
Sortida per a la realització d’un servei de millora i protecció de la serra de Tramuntana.


