
 

 
 

 

 

 

 

Departament: Ciències Socials Estudis: Secundària Obligatòria 

Matèria: Geografia i Història Curs: 1r 

Professor/a: Núria Jover, Marta Gràcia i 
Daniel Sánchez Hores/setmana: 3h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Blocs temàtics                                                                                                      trimestres 
 
Bloc 1:  Geografia i     1. Introducció a la Geografía .                                    1r trimestre  
              Història           2. La Terra i com se la representa. El relleus  
                                            i els continents 
                                       3. El Clima, paisatges i els problemes del medi ambient. 
                                       4.  Introducció a la Història. 
                                       5. La prehistòria. 
 
Bloc 2:  Història           6. Les civilitzacions fluvials.                                        2n trimestre 
                                           -Mesopotàmia i Egipte. 
                                        7. La civilització Grega. 
  
   
 
Bloc 3:  Història            8. La civilització romana.                                            3r trimestre 
                                        9. La Península i el territori de 
                                           Catalunya en l’antiguitat. 
  
  

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat (formativa i 
formadora). Aquest progrés es constata en l’assoliment de les competències bàsiques 
transversals i també en les pròpies de l’àmbit social, relacionades amb les dimensions històrica, 
geogràfica, cultural i artística i ciutadana. 
 
El desenvolupament de les competències es treballa a partir dels continguts claus del 
currículum de CCSS i dels criteris d’avaluació establerts i consensuats a l’aula.  
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 Sant Cugat del Vallès, setembre del 2020  

En el procés de desenvolupament de la matèria s’utilitzaran diferents instruments d’avaluació, 
autoavaluació i coavaluació. 
 
La nota trimestral sortirà de la mitjana entre les proves escrites que comptabilitzaran un 60%, i 
els treballs realitzats que comptaran un 40%. 
 
 
La recuperació d’una avaluació no aprovada es farà treballant la matèria a través d’un dossier 
específic i/o una prova que s’acordarà amb l’alumnat. 
 
 

 
MATERIALS 
 
 
1. LLIBRE DE TEXT 

El llibre de text que s’utilitzarà serà Ci 1r ESO  ed. Edebé. Ciències Socials.1ESO 
2. MATERIAL 

El material bàsic necessari serà llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i               
exercicis. 
Recull de mapes  
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints, etcètera.  
Es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes, treballant els mètodes de treball             
de la matèria, així com la terminologia específica. 
Es farà ús del Google Classroom com a suport digital complementari. 
 
Activitats: Elaboració de mapes físics i polítics. 
Mapes físics i polítics dels continents i oceans. (1r trimestre) 
Activitats seleccionades del  llibre. 
Elaboració de Projectes  temes i exposició  grups (al llarg del curs) 
 
 


