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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació.
• Comunicació  oral  i  escrita,  en  la  llengua  materna  i  una  llengua  estrangera, 

utilització de les TIC en el context professional i capacitat per a la selecció, gestió 
del coneixement i de la informació.

• Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la 
promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors 
democràtics; d’assumir el compromís de desenvolupament personal i professional 
amb un mateix i la comunitat.

OBJECTIUS

• Conèixer i comprendre els elements que configuren l’espai social.
• Conèixer i comprendre diferents contextos socials al llarg de la història.
• Conèixer i comprendre diferents contextos culturals.
• Aplicar amb eficàcia la lectura i  el  comentari  crític  de textos relacionats amb la 

Geografia, la Història i les Ciències Socials.
• Treballar amb eficàcia la lectura i la comprensió de textos en llengües estrangeres.



• Resoldre en equip tasques d’estudi de continguts.
• Incorporar les innovacions tecnològiques per realitzar anàlisis de la realitat social.
• Incorporar, amb sentit crític, les observacions i anàlisi de l’entorn socioespacial.
• Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.
• Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

Geografia
Tema 1.- Un món de canvis profunds, geografia i globalització
Tema 2.- Espai, pobresa i marginació
Tema 3.- Espai i seguretat

METODOLOGIA

Grup Gran:
Classes teòriques

Grups Mitjans:
Sessions pràctiques

AVALUACIÓ

NOTA FINAL:
50% correspondrà a l’avaluació del Bloc 1 (Geografia)
50% correspondrà a l’avaluació del Bloc 2 (Història)

L’avaluació de cadascun dels dos blocs s’establirà a partir dels següents criteris:
50%: proves escrites de caràcter teòric.
50%: elaboració i presentació dels treballs i pràctiques proposats pels professors.

Per fer  la mitjana dels dos blocs caldrà aprovar  cadascuna de les dues parts.  D’altra 
banda, dins de cada bloc es farà mitjana entre totes les proves sense importar la nota 
d’aquestes.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

BLOC 1.- GEOGRAFIA

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
ials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

2: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

3: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

4: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

5: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 2

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

6: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

7: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

8: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

9: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

10: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

11: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 1

Entendre les 
dinàmiques de 
la globalització i 
les seves reper-
cussions espa-
cials

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

12: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

13: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

14: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

15: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

16: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

17: P CLASSE MAGIS-
TRAL

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

Grup Gran Tema 2 la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Prendre apunts

Participar activament

18: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i com-
prendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb l’es-
pai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

19: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 2

Conèixer i 
comprendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb 
l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

20: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i 
comprendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb 
l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

21: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 2

Conèixer i 
comprendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb 
l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

22: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 2

Conèixer i 
comprendre les 
dinàmiques de 
la pobresa i la 
marginació en 
relació amb 
l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

23: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

24: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

25: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

26: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

27: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

28: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada



SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

29: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

30: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

31: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

32: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada

33: P

Grup Gran

CLASSE MAGIS-
TRAL

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Exposició oral amb l’ajut 
de les noves tecnologies

Assistir a classe

Prendre apunts

Participar activament

34: P

Grup Petit

PRÀCTICA D’AULA

Tema 3

Conèixer i com-
prendre els ele-
ments que con-
formen la sen-
sació de segu-
retat en l’espai

Presentar la pràctica

Assessorar als estudiants

Realitzar la pràctica pro-
posada



BLOC 2.- HISTÒRIA

SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1:

2:

3:

4:

5:

6:

… …


