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DOCUMENT CURS 2014/2015
PLA DOCENT

ASSIGNATURA

SOCIALS

Nivell
Durada
Departament

1r d’ESO
ANUAL
Ciències Socials

PRESENTACIÓ
Descripció

En el primer curs s’estudia el període de la Història comprès entre
l’origen de la humanitat fins a la desaparició de l’Imperi Romà. També
s’estudia la geografia física i la climatologia a nivell mundial.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
 Identificar els grans períodes de la prehistòria i la història de
Objectius generals

Competències

manera gràfica.
 Analitzar l’evolució humana des dels primers homínids.
 Comprendre les diferents maneres de viure al Paleolític i
Neolític.
 Caracteritzar els factors que van permetre el desenvolupament
de les primeres civilitzacions urbanes: Mesopotàmia i Egipte.
 Conèixer la importància de la Grècia Clàssica.
 Conèixer la civilització romana i la societat ibèrica.
 Descriure els principals indrets i formes físiques mundials.
 Reconèixer els principals climes del món.
 Ser conscient de la necessitat de tenir una conducta ciutadana
que afavoreixi el manteniment i la conservació del patrimoni
historicoartístic.
L’assignatura fa una atenció especial a les competències : artística i
cultural, coneixement i la interacció amb el món físic; i la social i
ciutadana.
Es desenvolupen també la competència del tractament de la informació
i digital i la competència d’aprendre a aprendre.

CONTINGUTS (Unitats didàctiques)
 La prehistòria
UD1
 Les primeres civilitzacions urbanes
UD2
 La Grècia clàssica
UD3
 La civilització romana
UD4
 Els climes mundials
UD5
 Les principals unitats de relleu mundial
UD6
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RECURSOS
Paper
Digitals

METODOLOGIA
Descripció

Mapes muts.
Llibre digital Text- La Galera i documents diversos a la plataforma
EVUC (aula de socials).

Es plantejaran activitats amb metodologia cooperativa per parelles i en
grup. Una part del treball serà també individual. A totes les unitats
s’utilitzarà metodologia explicativa. Els/les alumnes realitzaran diferents
presentacions al llarg del curs.

AVALUACIÓ
Trimestral

L’avaluació és contínua i formativa. La nota resulta de sumar totes les
activitats ( Lliurament dossiers, Lliurament mapes físics de tot el món en
D3, Presentacions, Controls individuals de cada tema i cada mapa) i dividirla pel nombre d’aquestes.

Anual

A 1er d’ESO, per aprovar el curs, caldrà que la mitjana de les tres
avaluacions sigui 5 o superior; sempre i quan s’hagin aprovat dos
trimestres.

Recuperacions
trimestrals

El trimestre suspès es recupera durant el trimestre posterior mitjançant: a)
Lliurament d’activitats no presentades o incorrectes i/o b) Elaboració d’un
examen durant el trimestre posterior.

Recuperacions
anuals

La recuperació anual constarà tant d’activitats com d’una prova escrita.
Lliurar les activitats serà una condició indispensable per aprovar la matèria.

Recuperació del curs
anterior:

La recuperació del curs anterior es realitzarà durant el curs posterior.
Constarà del lliurament d’activitats i /o d'una prova escrita.

Nota

La qualificació màxima de qualsevol recuperació és un 5.

