
ANNEX 1: CRITERIS D’AVALUACIÓ I ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE 
1r ESO 

 

BLOC 1. EL MEDI FÍSIC 

1. Analitzar i identificar les formes de representació del nostre planeta: el mapa.             
Localitzar espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades            
geogràfiques. 

1.1. Classifica i distingeix tipus de mapes i diferents projeccions. 

1.2. Analitza un mapa de fusos horaris i diferencia zones del planeta amb horari              
semblant. 

1.3. Localitza un punt geogràfic en un planisferi i distingeix els hemisferis de la              
Terra i les principals característiques que presenten. 

1.4. Localitza espais geogràfics i llocs en un mapa utilitzant dades de coordenades             
geogràfiques. 

2. Tenir una visió global dels medis físics balear, espanyol, europeu i mundial i de               
les característiques generals que presenten. 

2.1. Situa en un mapa físic les principals unitats del relleu balear, espanyol,             
europeu i mundial. 

3. Descriure les peculiaritats del medi físic espanyol. 

3.1. Enumera i descriu les peculiaritats del medi físic espanyol. 

4. Situar al mapa d’Espanya els principals elements i unitats del relleu peninsular i              
insular, així com els grans conjunts o espais bioclimàtics. 

4.1. Descriu les diferents unitats de relleu amb l’ajuda del mapa físic d’Espanya. 

5. Conèixer i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen l’espai           
geogràfic espanyol. 

5.1. Localitza en un mapa els grans conjunts o espais bioclimàtics d’Espanya. 

5.2. Analitza i compara les zones bioclimàtiques espanyoles utilitzant gràfics i           
imatges. 

6. Ser capaç de descriure les peculiaritats del medi físic europeu. 



6.1. Explica les característiques del relleu europeu. 

7. Situar al mapa d’Europa els principals elements i unitats del relleu continental,             
així com els grans conjunts o espais bioclimàtics. 

7.1. Localitza en un mapa els principals elements i unitats del relleu europeu. 

8. Conèixer, comparar i descriure els grans conjunts bioclimàtics que conformen           
l’espai geogràfic europeu. 

8.1. Classifica i localitza en un mapa els diferents tipus de clima d’Europa. 

9. Conèixer els principals espais naturals del nostre continent. 

9.1. Distingeix i localitza en un mapa les zones bioclimàtiques del nostre continent. 

10. Identificar i distingir les diferents representacions cartogràfiques i escales. 

10.1. Compara una projecció de Mercator amb una de Peters. 

11. Localitzar al mapamundi físic les principals unitats del relleu mundial i els grans              
rius. Localitzar al globus terraqüi les grans zones climàtiques i identificar-ne les            
característiques. 

11.1. Localitza en un mapa físic mundial els principals elements i referències            
físiques: mars i oceans, continents, i illes i arxipèlags més importants, a més dels              
principals rius i cadenes muntanyoses. 

11.2. Elabora climogrames i mapes per situar els climes del món i els elements més               
importants d’aquests climes. 

12. Conèixer, descriure i valorar l’acció de l’home sobre el medi ambient i les              
conseqüències d’aquesta acció. 

12.1. Cerca informació a mitjans impresos i digitals referent a problemes           
mediambientals actuals i localitza pàgines i recursos web directament relacionats          
amb aquests problemes. 

BLOC 3. LA HISTÒRIA 

1. Entendre el procés d’hominització. 

1.1. Reconeix els canvis evolutius fins a arribar a l’espècie humana. 

2. Identificar, anomenar i classificar fonts històriques. 



2.1. Anomena i identifica quatre classes de fonts històriques. 

2.2. Comprèn que la història no es pot escriure sense fonts, ja siguin restes              
materials o fonts textuals. 

3. Explicar les característiques de cada temps històric i certs esdeveniments que han             
determinat canvis fonamentals en el rumb de la història i distingir períodes que en              
faciliten l’estudi i la interpretació. 

3.1. Ordena temporalment alguns fets històrics i altres fets rellevants utilitzant les            
nocions bàsiques de successió,durada i simultaneïtat. 

4. Distingir la diferent escala temporal d’etapes com la prehistòria i la història             
antiga. 

4.1. Elabora diversos tipus d’eixos cronològics. 

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments               
històrics més rellevants de la prehistòria i l’edat antiga per adquirir una perspectiva             
global de l’evolució d’aquests períodes. 

5.1. Analitza la transcendència de la revolució neolítica i el paper que hi té la dona. 

6. Datar la prehistòria i conèixer les característiques de la vida humana            
corresponents als dos períodes en què es divideix: paleolític i neolític. 

6.1. Explica la diferència dels dos períodes en què es divideix la prehistòria i              
descriu les característiques bàsiques de la vida en cada un dels períodes. 

7. Identificar els primers ritus religiosos. 

7.1. Reconeix les funcions dels primers ritus religiosos, com els de la deessa mare. 

8. Datar l’edat antiga i conèixer algunes característiques de la vida humana en             
aquest període. 

8.1. Distingeix etapes dins la història antiga. 

9. Conèixer l’establiment i la difusió de diferents cultures urbanes després del            
neolític. 

9.1. Descriu formes d’organització socioeconòmica i política noves, com els          
diversos imperis de Mesopotàmia i d’Egipte. 

10. Entendre que els esdeveniments i els processos tenen lloc al llarg del temps i en                
un mateix moment (diacronia i sincronia). 



10.1. Entén que diverses cultures existien alhora a diferents punts geogràfics. 

11. Reconèixer la importància del descobriment de l’escriptura. 

11.1. Diferencia les fonts prehistòriques (restes materials, àgrafes) de les fonts           
històriques (textos). 

12. Explicar les etapes en què es divideix la història d’Egipte. 

12.1. Interpreta un mapa cronològic i geogràfic de l’expansió egípcia. 

12.2. Descriu les principals característiques de les etapes en què es divideix la             
història d’Egipte: reines i faraons. 

13. Identificar les principals característiques de la religió egípcia. 

13.1. Explica com materialitzaven els egipcis la seva creença en la vida del més              
enllà. 

13.2. Elabora un mapa conceptual amb els principals déus del panteó egipci. 

14. Descriure alguns exemples arquitectònics d’Egipte i de Mesopotàmia. 

14.1. Localitza en un mapa els principals exemples de l’arquitectura egípcia i de la              
mesopotàmica. 

15. Conèixer els trets principals de les polis gregues. 

15.1. Identifica diferents trets de l’organització sociopolítica i econòmica de les           
polis gregues a partir de diversos tipus de fonts històriques. 

16. Entendre la transcendència dels conceptes de democràcia i colonització. 

16.1. Descriu algunes de les diferències entre la democràcia grega i les            
democràcies actuals. 

16.2. Localitza en un mapa històric les colònies gregues de la Mediterrània. 

17. Distingir el sistema polític grec de l’hel·lenístic. 

17.1. Contrasta les accions polítiques de l’Atenes de Pèricles amb l’imperi           
d’Alexandre el Gran. 

17.2. Elabora un mapa de l’imperi d’Alexandre el Gran. 

18. Identificar i explicar diferències entre interpretacions de fonts diverses. 



18.1. Compara dos relats a diferents escales temporals sobre les conquestes           
d’Alexandre el Gran. 

19. Entendre l’abast del concepte de clàssic en l’art occidental. 

19.1. Explica les característiques essencials de l’art grec i com evoluciona en el             
temps. 

19.2. Dóna exemples representatius de les diferents àrees del saber grec i            
argumenta per què es considera que la cultura europea parteix de la Grècia             
clàssica. 

20. Caracteritzar els trets principals de la societat, l’economia i la cultura romanes. 

20.1. Confecciona un mapa amb les diferents etapes de l’expansió de Roma. 

20.2. Identifica diferències i semblances entre les formes de vida republicanes i les             
de l’Imperi a la Roma antiga. 

21. Identificar i descriure els trets característics d’obres de l’art grec i romà i              
diferenciar els que en són específics. 

21.1. Compara obres arquitectòniques i escultòriques de l’època grega i de la            
romana. 

22. Establir connexions entre el passat de la Hispània romana i el present. 

22.1. Elabora un mapa de la península Ibèrica en què es reflecteixen els canvis              
administratius a l’època romana. 

22.2. Analitza diversos exemples del llegat romà que sobreviuen actualment. 

23. Reconèixer els conceptes de canvi i continuïtat en la història de la Roma antiga. 

23.1. Entén què va significar la romanització en diferents àmbits socials i            
geogràfics. 

24. Descriure la nova situació econòmica, social i política dels regnes germànics. 

24.1. Compara les formes de vida de l’Imperi romà amb les dels regnes germànics              
en diversos aspectes. 

 



ANNEX 2: OBJECTIUS PRIORITARIS 
1r ESO 

 

1. Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals             
i les relacions que s’estableixen entre aquests. Emprar aquest coneixement per           
comprendre les causes que expliquen l’evolució de les societats i els seus problemes             
més rellevants. 

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics del medi             
físic i les interaccions entre aquests elements i els grups humans a l’hora d’emprar              
l’espai i els recursos. Valorar les conseqüències de tipus econòmic, social, cultural,            
polític i mediambiental d’aquestes interaccions. Conèixer la problemàtica específica         
de l’ús dels recursos a les Illes Balears. 

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats amb el               
medi que organitzen i en el qual es desenvolupen. 

4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat           
geogràfica del món i de les grans àrees socioeconòmiques, culturals i polítiques, així             
com els trets físics i humans del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears. 

5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments               
històrics rellevants de la història del món, d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears              
a fi d’adquirir una perspectiva global de l’evolució de la humanitat amb un marc              
cronològic precís. 

6. Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del             
món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears. 

7. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen la realitat social,           
cultural i històrica de les manifestacions artístiques, amb la finalitat de valorar i             
respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic i assumir actituds positives            
cap a la defensa i la conservació d’aquest patrimoni, especialment el de les Illes              
Balears. 

8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de geografia i història i incorporar-lo al              
vocabulari habitual, a fi d’augmentar la precisió en l’ús del llenguatge i millorar la              
comunicació. 

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques            
propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic,             
estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, incloent-hi l’entorn físic i social,            
les biblioteques, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació i la              
comunicació; tractar aquesta informació d’acord amb la finalitat que es persegueix i            



comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible. 

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva,               
crítica i tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com            
una via necessària per solucionar els problemes humans i socials. 

11. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciar-ne els valors i            
les bases fonamentals, valorar els drets i les llibertats com un assoliment            
irrenunciable i una condició necessària per a la pau, denunciar actituds i situacions             
discriminatòries i injustes i mostrar-se solidaris amb els pobles, els grups socials i             
les persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris. 

12. Valorar i respectar la diversitat cultural i ser respectuós i tolerant amb cultures i               
opinions que no coincideixen amb les pròpies, sense renunciar, però, a emetre            
judicis de valor. 
 

 



ANNEX 3: COMPETÈNCIES CLAU 
1r ESO 

 

Comunicació lingüística 

— Adquisició del lèxic adequat mitjançant la pràctica de l’oralitat i l’escriptura a             
l’aula. 

— Resolució de problemes que inclouen aplicar destreses comunicatives a l’hora de            
llegir, escriure, parlar, escoltar i conversar. 

— Adquisició d’habilitats vinculades al tractament de la informació a través de la             
producció de textos electrònics. 

— Utilització del diàleg, mitjançant debats, com a eina per a la convivència, la              
resolució de conflictes i el desenvolupament de les capacitats afectives. 

 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 

— Utilització d’eines matemàtiques (magnituds, percentatges, taxes, escales) per         
analitzar i descriure gràfics, fer càlculs i elaborar i interpretar mapes. 

— Aplicació del mètode científic en tasques en les quals es duen a terme              
observacions, s’estableixen hipòtesis i s’extreuen conclusions, amb l’objectiu de         
prendre decisions i adquirir disciplina, rigor, paciència, risc i responsabilitat. 

— Coneixement de la història de la Terra i dels processos que han originat la               
configuració que té actualment. 

— Relació dels sabers geològics amb la producció agrícola, ramadera, marítima,           
minera i industrial. 

— Associació de l’aparició de noves tecnologies i avenços científics a la millora de              
les condicions de vida al llarg de la història. 

— Implicació en l’ús raonable dels recursos naturals, així com en la conservació del              
medi ambient. 

— Valoració crítica de l’impacte de les activitats humanes sobre el medi físic. 

 

Competència digital 



— Coneixement i ús de diferents motors de cerca i bases de dades a fi de triar el més                   
adequat a les pròpies necessitats. 

— Ús de les tecnologies de l'informació i la comunicació per cercar, obtenir i              
processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la            
fiabilitat i l’adequació i transformar-la en coneixement. 

— Creació de continguts digitals en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges)            
utilitzant els programes o les aplicacions que s’adapten millor a les tasques. 

— Respecte dels principis ètics en l’ús de les fonts informàtiques i reconeixement             
dels riscos associats a l’ús de recursos en línia i l’addicció a determinats aspectes de               
la tecnologia digital. 

— Demostració d’una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i             
valoració de les fortaleses i les debilitats que presenten. 

— Motivació per aprendre a emprar les tecnologies i per millorar-ne l’ús. 

 

Aprendre a aprendre 

— Coneixement dels processos per al propi aprenentatge partint del que sap, del que              
desconeix, del que és capaç d’aprendre i del que li interessa. 

— Obtenció d’estratègies de planificació per resoldre una tasca (pensar abans           
d’actuar), supervisar el propi treball (analitzar el curs i ajustar el procés) i avaluar              
els resultats obtinguts (consolidar l’aplicació del pla si ha donat bons resultats o             
modificar-lo si els resultats no han estat bons). 

— Ús de la motivació i la confiança per aconseguir sentir-se protagonista del procés              
i el resultat de l’aprenentatge a partir de metes realistes. 

— Ús i aplicació de nous coneixements gràcies a la curiositat per aprendre a partir               
d’experiències vitals prèvies. 

 

Competències socials i cíviques 

— Comprensió i anàlisi crítica dels diferents codis de conducta de les societats a              
través de l’estudi de la història i la geografia humana. 

— Identificació de conceptes ètics relatius a la igualtat, la no-discriminació, la            
democràcia i els drets humans en l’organització social, política i econòmica           



d’Espanya, d’Europa i del món. 

— Comprensió dels processos socials i culturals de caràcter migratori en un món             
globalitzat. 

— Organització de debats en els quals es respectin les diferències i se superin els               
prejudicis, a fi de manifestar solidaritat i participar en la presa de decisions de forma               
democràtica. 

 

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

— Elaboració de projectes mostrant creativitat i imaginació a l’hora de           
planificar-los, analitzar-los, organitzar-los i gestionar-los, tant de forma individual         
com col·lectiva dins un equip. 

— Utilització de debats sobre temes de geografia i història per saber comunicar-se,             
presentar idees i negociar de manera argumentada. 

— Adquisició de pensament crític i de sentit de responsabilitat. 

 

Consciència i expressions culturals 

— Coneixement, comprensió i valoració de les diferents manifestacions culturals i           
artístiques com a font d'enriquiment i gaudi personal i consideració d’aquestes           
manifestacions com a part de la riquesa i el patrimoni dels pobles. 

— Aplicació de diferents habilitats perceptives i comunicatives i de pensament,           
sensibilitat i sentit estètic per comprendre i valorar les obres artístiques i les             
manifestacions culturals i gaudir-ne. 

— Identificació de la relació entre manifestacions artístiques i culturals i societat, la             
qual cosa implica prendre consciència de l’evolució del pensament, dels corrents           
estètics, de les modes i dels gusts. 

— Respecte per la diversitat cultural i el diàleg entre cultures i societats. 

— Gaudi, valoració crítica i promoció de la conservació del patrimoni cultural i             
artístic com a resultat de l’evolució de les diferents cultures i demostració d’interès,             
estimació i respecte per aquest patrimoni. 

— Potenciació de la iniciativa, la creativitat i la imaginació mitjançant la realització             
de tasques que suposin recreació, innovació i transformació. 



— Promoció de la participació en activitats culturals de l’entorn immediat, la qual             
cosa implica comportaments favorables a la convivència. 
 

 
 


