
 

PROGRAMACIÓ CIÈNCIES SOCIALS. CURS 2019-2020 
1r ESO 

 

Professorat que imparteix el nivell 

Nom i llinatges Grup 

Miguel Ángel Asensi 1r B i C 

Tomeu Crespí 1r A 

Miquel Segura Boyeras 1r E 

Vicent Verdú 1r D, F, G i H  
 

1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

1. Introducció: La història, 
l'estudi del passat.  

6. La representació de la Terra. 10. Els paisatges de la Terra. 

2. La prehistòria, els orígens de 
la humanitat. 

7. El relleu terrestre. 11. Les persones i el medi 
natural. 

 3. Les civilitzacions fluvials: 
Mesopotàmia i Egipte. 

8. Les aigües. 12. Atles dels continents. 

4. La civilització grega. 9. El temps i el clima 13. Atles d'Espanya i de les 
Illes Balears. 

5. La civilització romana.   
 

2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació d'ensenyament –         
aprenentatge. 
 

- L'avaluació serà contínua i es valorarà l'interès i l'esforç diari.  
- Es tendrà en compte: la feina diària, les proves escrites que facis de cada unitat i els treballs 
encomanats al llarg del curs. 
- L'informe d'avaluació serà trimestral. La nota mínima dels exàmens ha de ser un tres 
per a poder fer mitjana. 

 

2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics... 70% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques i actitud... 30% 

Correcció lingüística, damunt la nota de qualsevol activitat (exàmens, activitats, etc) -10% 
 

2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens)            3 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)           4 



Exercicis de recuperació al juny: L'alumnat que no hagi superat la matèria el mes de juny tindrà 
la possiblitat de fer un examen dels continguts suspesos. 

Recuperació al setembre: Per recuperar la matèria s'haurà d'entregar un dossier de feina de 
forma correcte. 
 
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques, al llarg de la segona avaluació (data a 
determinar, consultau taulell d'informació) 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Nivell       1r d'ESO 

Llibre de text Geografia i història. Sèrie Descobreix. Ed. Santillana. ISBN 9788468092263 

Altres recursos - Material adaptat:  Avança Editorial Santillana 
- Material complementari lliurat pel professorat. 
- Atles geogràfics i històrics.  
- Diccionaris generals i específics de la matèria.  
- Premsa.  
- Mapes murals. 
- Material audiovisual: documentals, pel·lícules... (Disponible al centre) 
- Material informàtic de recerca: Internet. (Accessible i disponible al centre) 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a 
avaluació 

Preu 3a 
avaluació 

Preu Pendent de 
concretar 

Preu 

  Pollentia i/o 
poblat 
talaiòtic 

6+4     

 


