
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

A. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Reconèixer les característiques específiques del nostre planeta i argumentar con algunes 

d'aquestes són decisives per a fer possible el desenvolupament de la vida humana en la terra. 

2. Evidenciar la dificultat de representar l'esfericitat de la Terra en un pla i demostrar amb 

exemples con afecta això la distorsió de formes i superfícies dels continents representats en 

planisferis de diferents projeccions i al traçat de la xarxa de coordenades geogràfiques per a 

facilitar l'ús crític de la cartografia. 

3. Descriure la informació proporcionada per diversos documents cartogràfics a partir de guies i 

utilitzar diverses tècniques de treball cartogràfic per a facilitar el maneig dels mapes com a font 

d'informació geogràfica i situar-se en l'espai. 

4. Descriure la distribució de terres en el planeta i els tipus de relleu terrestre, i reconèixer els 

fets geogràfics més rellevants del medi físic (unitats de relleu, hidrografia, grans conjunts 

climàtics i formacions vegetals) d'Espanya, d'Europa i del món per a concretar visualment 

l'espai terrestre i situar-se. 

5. Analitzar el funcionament del medi físic del planeta com a resultat de la interrelació dels 

diversos elements del medi físic i explicar com aquesta afavoreix el desenvolupament de la vida 

terrestre. 

6. Descriure la distribució espacial i les característiques dels grans espais naturals a Espanya, a 

Europa i al món i exemplificar la influència d'aquests espais natural sobre les accions humanes a 

partir de l'anàlisi de fonts. 

7. Comparar espais geogràfics de diferent magnitud resultants de la interacció entre el medi físic 

i els grups socials i constatar la seva diversitat manifesta en la seva varietat paisatgística amb 

l'ajuda de l'observació d'imatges i l'organització de la informació per mitjà de taules o altres 

formes gràfiques. 

8. Concretar els fenòmens naturals que poden tenir conseqüències catastròfiques per a la vida 

humana i comprovar si les actuacions humanes poden agreujar o reduir els seus desastrosos 

efectes per mitjà de l'anàlisi de la informació que proporcionen els mitjans. 

9. Descriure la desigual distribució espacial i l'aprofitament divers d'alguns recursos naturals 

bàsics per a la vida dels éssers humans, com per exemple l'aigua, el sòl i els boscos i identificar 

alguns problemes socials derivats del desigual accés a aquests recursos a partir de diverses fonts 

d'informació. 

10. Debatre sobre l’impacte d'algunes actuacions humanes sobre el medi natural que suposen un 

aprofitament insostenible dels recursos naturals i proposar mesures que afavoreixin el 

desenvolupament sostenible i la conservació i protecció ambiental a partir d'exemples pròxims. 

11. Distingir diferents marcs temporals en la prehistòria i l'antiguitat dels principals processos 

de canvi en seleccionar l'escala en la línia de temps utilitzada per a representar-los i mostrar la 

durada i simultaneïtat d'aquests processos en una o diverses línies de temps i mapes històrics. 

12. Establir cadenes de causes i conseqüències per a explicar els canvis que van donar lloc a la 

formació de les primeres societats humanes de caçadors i recol·lectors, les societats agrícoles, el 

sorgiment de les religions, la creació dels primers estats i imperis o les expansions grega i 

romana. 

13. Descriure alguns fets i processos històrics com per exemple l'expansió de les polis gregues i 

de Roma, la formació d'imperis o la creació d'obres d'art amb funcionalitat civil o religiosa i 

posar exemples de com aquests fets són el resultat de les decisions humanes d'acord amb les 



seues necessitats, interessos, valors o creences religioses en un context donat basant-se en l'ús 

de diverses fonts. 

14. Seleccionar la informació rellevant d'acord amb preguntes prèviament formulades sobre les 

característiques de les societats prehistòriques i antigues i els canvis que van experimentar, i 

plantejar-se el seu grau de fiabilitat tenint en compte la manera en què s'han generat i obtingut i 

si són fonts primàries o secundàries. 

15. Analitzar des d'una perspectiva històrica el sorgiment de les primeres organitzacions 

humanes o alguns dels seus components essencials en un context d'història global o la creació 

d'estructures polítiques en les societats de l'antiguitat i comparar les formes socials i polítiques a 

què van donar lloc (democràcia, república o imperis) i els seus mecanismes d'expansió i 

consolidació del poder com l'hel·lenització i la romanització. 

16. Reconèixer la diversitat interna en les societats agràries i greco-romanes en relació amb les 

desigualtats socials i situacions de marginació o exclusió social centrades especialment en la 

condició social de les dones i l'existència de l'esclavitud i demostrar l'existència d'aquestes 

situacions a partir de fonts iconogràfiques i textos de l'època. 

 

B. CRITERIS LOGRO 

 

   

 CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIS LOGRO 

 1r. GH.BL1.1. Planificar la 

realització d'una indagació 

individual amb la guia del 

docent sobre les causes i 

conseqüències de fets i 

processos històrics i geogràfics 

corresponents a aquest nivell 

mitjançant la formulació de 

problemes a partir de preguntes 

i hipòtesis i proposar un pla 

ordenat i flexible d'accions que 

facilite la selecció d'informació 

i recursos a partir de fonts 

diverses, l'estimació del temps 

necessari i l'organització del 

treball individual i grupal. 

 

1º GH.BL1.1.1. Planifica la realització d'una indagació 

individual o grupal amb la guia del docent sobre les causes i 

conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics 

corresponents a aquest nivell mitjançant la formulació de 

problemes a partir de preguntes i hipòtesis.   

1º GH.BL1.1.2. Proposa un pla ordenat i flexible d'accions 

que facilite la selecció d'informació i recursos amb la guia del 

docent a partir de fonts diverses per a dur a terme una 

indagació sobre les causes i conseqüències de fets i processos 

històrics i geogràfics corresponents a aquest nivell mitjançant 

amb l'ajuda del docent   

1º GH.BL1.1.3. Estima en la seua planificació el temps 

necessari i l'organització del treball individual i grupal per a 

dur a terme una indagació individual o grupal sobre les causes 

i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics 

corresponents a aquest nivell.  

 1r.GH.BL1.2. Seleccionar i 

organitzar la informació 

rellevant, d'acord amb uns 

objectius previs, a partir de la 

comprensió de textos orals i 

escrits, continus i discontinus, 

usats com a fonts, a les quals es 

pot accedir a través de diversos 

mitjans (biblioteques, Internet, 

museus, eixides de camp) i 

aplicar estratègies, concordes al 

seu nivell, de cerca, registre, 

selecció i organització de la 

informació. 

 

1º GH.BL1.2.1. Selecciona la informació rellevant, d'acord 

amb uns objectius previs suggerits pel docent, a partir de la 

comprensió de textos orals i escrits, continus i discontinus, 

usats com a fonts, a les quals accedeix a través de diversos 

mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp).   

1º GH.BL1.2.2. Aplica estratègies de manera pautada, 

concordes amb el seu nivell, de cerca, registre, classificació, 

selecció i organització de la informació relacionada amb els 

continguts del nivell mitjançant la realització d'esquemes, 

mapes conceptuals, mapes temàtics o gràfiques estadístiques 

(barres, lineals, circulars, climogrames, etc.) i de la 

informació proporcionada per sistemes d'informació 

geogràfica.  



 1r. GH.BL1.3. Interpretar les 

dades, evidències i informació 

mitjançant la seua representació 

en forma de gràfiques, línies de 

temps, diagrames, taules, 

informes o síntesis de 

conclusions i situar els fets 

fonamentals en una perspectiva 

temporal quant a successió i 

duració i en un context 

geogràfic. 

 

1º GH.BL1.3.1. Interpreta les dades, evidències i informació 

obtinguda a partir de diverses fonts mitjançant la seua 

representació en forma de gràfiques, línies de temps, 

diagrames, taules, informes o síntesis de conclusions amb 

l'ajuda del docent.   

1º GH.BL1.3.2. Situa els fets geogràfics en un context tenint 

en compte la seua ordre de magnitud espacial del lloc on 

tenen lloc, la seua distribució i localització i la interacció i 

interconnexió entre tals fets geogràfics amb el suport de 

mapes.   

1º GH.BL1.3.3. Situa els fets històrics de la Prehistòria i 

l'Antiguitat fonamentals en una perspectiva temporal quant a 

successió i duració mitjançant l'ús de línies de temps o altres 

procediments gràfics.  

 1r.GH.BL1.4. Comunicar de 

manera oral o per escrit el 

procés d'aprenentatge i els seus 

resultats mitjançant textos 

corresponents a diversos 

gèneres, complir els requisits 

formals, l'adequació, la 

coherència i la correcció 

gramatical corresponent al seu 

nivell educatiu per a transmetre 

de forma organitzada els seus 

coneixements, interactuar en 

diversos àmbits amb un 

llenguatge no discriminatori i 

utilitzar la terminologia 

conceptual adequada. 

 

1º GH.BL1.4.1. Comunica de manera oral o per escrit el 

procés d'aprenentatge i els seus resultats mitjançant textos 

corresponents a diversos gèneres i fa referència a les fonts 

utilitzades.   

1º GH.BL1.4.2. Compleix els requisits formals, l'adequació, la 

coherència i la correcció gramatical corresponent al seu nivell 

educatiu per a transmetre de forma organitzada els seus 

coneixements.   

1º GH.BL1.4.3. Interactua en diversos àmbits amb un *CCL 1 

llenguatge no discriminatori amb pautes proporcionades pel 

docent.   

1º GH.BL1.4.4. Utilitza la terminologia conceptual adequada 

en els textos que expressen o apliquen el producte del seu 

aprenentatge.  

 1º GH.BL1.5. Usar diferents 

eines informàtiques per a 

buscar, seleccionar i 

emmagatzemar diversos 

documents, considerats com a 

fonts, de forma contrastada en 

mitjans digitals i col·laborar i 

comunicar-se per a elaborar 

continguts i interpretar-los 

compartint aquesta informació 

en entorns virtuals 

d'aprenentatge i adoptar un 

comportament que previnga 

males pràctiques. 

 

1º GH.BL1.5.1. Usa diferents eines informàtiques per a 

buscar, seleccionar (com a marcadors socials, fulls de càlcul), 

i emmagatzemar diversos documents i informació obtinguts 

en formats digitals considerats com a fonts, i tenint en compte 

la seua qualitat, fiabilitat i biaix a partir de criteris senzills 

facilitats pel docent.   

1º GH.BL1.5.2. Col·labora amb altres companys a través 

d'entorns virtuals d'aprenentatge per a elaborar i interpretar 

continguts comunicables en diferents formats seguint les 

indicacions del docent.  

1º GH.BL1.5.3. Comunica els continguts elaborats en 

diferents formats i mitjans (textos, mapes temàtics, gràfiques, 

blog, wiki, web, presentació de diapositives, murals, pòsters, 

vídeos, debats, exposicions orals, etc.) seguint pautes formals 

facilitades pel docent.  

1ºGH.BL1.5.4. Adopta un comportament que previnga males 

pràctiques en l'ús d'eines informàtiques i en entorns virtuals a 

partir de protocols d'actuació facilitats pel docent.   

 1º GH.BL1.6 Participar en 

equips de treball per a 

aconseguir metes comunes 

assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, fer 

costat a companys i companyes 

demostrant empatia i 

reconeixent les seues 

aportacions i utilitzar el diàleg 

igualitari per a resoldre 

1º GH.BL1.6.1. Assumeix diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat amb les pautes indicades pel docent per a 

aconseguir metes comunes establides pel grup. 

1º GH.BL1.6.2. Fa costat a companys i companyes 

demostrant empatia i amabilitat i reconeixent les seues 

aportacions amb respecte.    

1º GH.BL1.6.3. Resol conflictes i discrepàncies dins del grup 

mitjançant el diàleg igualitari fent ús de diverses tècniques 

d'escolta activa modelades pel docent.  



conflictes i discrepàncies. 

 

 1º GH.BL1.7. Realitzar de 

manera eficaç tasques o 

projectes, tindre iniciativa per a 

emprendre i proposar accions 

sent conscient de les seues 

fortaleses i febleses, mostrar 

curiositat i interés durant el seu 

desenvolupament i actuar amb 

flexibilitat buscant solucions 

alternatives. 

 

1º GH.BL1.7.1. Realitza de manera eficaç tasques o projectes 

concordes al seu nivell, tenint iniciativa per a emprendre i 

proposar accions de forma estructurada amb la guia del 

docent. 

1º GH.BL1.7.2. Mostra curiositat i interés durant el 

desenvolupament de tasques o projectes concordes al seu 

nivell i és capaç de *automotivarse i de perseverar per a 

superar els obstacles amb el suport del docent.  

1º GH.BL1.7.3. Actua amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives amb la guia del docent. *SIEE *CAA  

1º GH.BL1.7.4 Regula les seues emocions, controlant 

l'ansietat i incertesa i sent conscient de les seues fortaleses i 

febleses amb les indicacions del docent. 

 1º GH.BL1.8. Descriure aquells 

aspectes relatius als 

coneixements i destreses 

històriques i geogràfiques que 

contribueixen al 

desenvolupament de les 

competències que es demanden 

per a continuar en estudis 

posteriors tant de caràcter 

acadèmic com professional i 

relacionar aquestes 

competències amb les 

professions on s'usen. 

 

1º GH.BL1.8.1. Descriu aquells aspectes relatius als 

coneixements i destreses històriques i geogràfiques (com 

disposar de diverses estratègies de pensament, sentit crític i de 

la responsabilitat) que contribueixen al desenvolupament de 

les competències que es demanden per a continuar en estudis 

posteriors tant de caràcter acadèmic com professional a partir 

de qüestions plantejades pel docent.    

1º GH.BL1.8.2. Relaciona les competències que es demanden 

per a continuar en estudis posteriors tant de caràcter acadèmic 

com professional. amb les professions on es *CAA 2 usen 

amb l'orientació del docent.  

 1r. GH.BL2.1. Reconéixer les 

característiques específiques 

del nostre planeta i argumentar 

com algunes d'elles són 

decisives per a fer possible el 

desenvolupament de la vida 

humana en la Terra. 

 

1r.*GH.BL2.1.1. Reconeix les característiques específiques 

del nostre planeta (la seua posició en el sistema solar, els 

moviments de la Terra i els seus efectes en la vida dels éssers 

humans, la seua forma i la seua grandària) a partir de l'anàlisi 

de fonts diverses, com a infografies, audiovisuals, material 

cartogràfic o textos 

1r.GH.BL2.1.2. Argumenta com algunes de les 

característiques específiques del nostre planeta (la seua 

posició en el sistema solar, els seus moviments, la seua forma 

i la seua grandària) són decisives per a fer possible el 

desenvolupament de la vida humana en la Terra.  

 1r. GH.BL2.2. Evidenciar la 

dificultat de representar 

l'esfericitat de la Terra en un 

pla i demostrar amb exemples 

com això afecta a la distorsió 

de formes i superfícies dels 

continents representats en 

planisferis de diferents 

projeccions i al traçat de la 

xarxa de coordenades 

geogràfiques per a facilitar l'ús 

crític de la cartografia 

 

1r.GH.BL2.2.1. Evidència la dificultat de representar 

l'esfericitat de la Terra en un pla a partir del fet de l'existència 

d'una varietat de models de representació cartogràfica o 

projeccions.  

1r.GH.BL2.2.2. Demostra amb exemples com la dificultat de 

representar l'esfericitat de la Terra en un pla afecta a la 

distorsió de formes i superfícies dels continents representats 

en planisferis de diferents projeccions i al traçat de la xarxa de 

coordenades geogràfiques per a facilitar l'ús crític de la 

cartografia.   



 1r. GH.BL2.3. Descriure la 

informació proporcionada per 

diversos documents 

cartogràfics a partir de guies 

d'anàlisis i utilitzar diverses 

tècniques de treball cartogràfic 

per a facilitar el maneig dels 

mapes com a font d'informació 

geogràfica i situar-se en l'espai. 

 

1r.GH.BL2.3.1. Descriu la informació proporcionada per 

diversos documents cartogràfics (plans, croquis, mapes, etc.) i 

sistemes d'informació geogràfics a partir de guies d'anàlisis. 

1r. GH.BL2.3.2. Utilitza diverses tècniques de treball 

cartogràfic, com l'ús de l'escala, de la xarxa de coordenades i 

de l'orientació, amb la guia del docent, per a facilitar el 

maneig dels mapes com a font d'informació sobre l'espai 

geogràfic.  

1r.*GH.BL2.3.3. Situa els fets geogràfics i a si mateix en 

l'espai, orientant-se, amb l'ajuda de plans o mapes de gran 

escala.  

 1r. GH.BL2.4. Descriure la 

distribució de terres i mars en el 

planeta i els tipus de relleu 

terrestre, i reconéixer els fets 

geogràfics més rellevants del 

medi físic (unitats del relleu, 

hidrografia, grans conjunts 

climàtics i formacions vegetals) 

d'Espanya, d'Europa i del món 

per a concretar visualment 

l'espai terrestre i situar-se en 

ell. 

 

1r. GH.BL2.4.1. Descriu la distribució de terres i mars en el 

nostre planeta i els tipus de relleu terrestre (estructures i 

formes), secundant-se en l'anàlisi guiada de material 

cartogràfic i gràfic divers.  

1r.GH.BL2.4.2. Reconeix els fets geogràfics més rellevants 

del medi físic, com les unitats del relleu, la hidrografia, els 

grans conjunts climàtics i les formacions vegetals, d'Espanya, 

d'Europa i del món a partir de l'anàlisi de la informació 

procedent de material audiovisual, cartogràfic, gràfic i de 

sistemes d'informació geogràfica 

1r. GH.BL2.4.3. Reconeix la diversitat de paisatges com a 

síntesis de la interrelació dels fets geogràfics més rellevants 

del medi físic a partir de documents cartogràfics i imatges 

 1r. GH.BL2.5. Analitzar el 

funcionament del medi físic del 

planeta com a resultat de la 

interrelació dels diversos 

elements del medi físic i 

explicar com aquesta afavoreix 

el desenvolupament de la vida 

terrestre. 

1r.GH.BL2.5.1. Analitza el funcionament del medi físic del 

planeta com a resultat de la interrelació dels seus diversos 

elements, com l'atmosfera, la litosfera, la hidrosfera i la 

biosfera i la seua importància per als éssers humans.  

1r. GH.BL2.5.2. Explica com la interrelació dels diversos 

elements del medi físic de la Terra (atmosfera, litosfera, 

hidrosfera i biosfera) afavoreix el desenvolupament de la vida 

humana i la diversitat de paisatges a partir d'exemples que 

facen referència a llocs situats en tots els continents 

mitjançant l'ús de mapes i altres fonts geogràfiques.  

 1r. GH.BL2.6. Descriure la 

distribució espacial i les 

característiques dels grans 

espais naturals a Espanya, a 

Europa i en el món i 

exemplificar la influència 

d'aquests espais naturals sobre 

les accions humanes a partir de 

l'anàlisi de fonts. 

 

1r. GH.BL2.6.1. Descriu la distribució espacial dels principals 

espais naturals a Espanya, a Europa i en el món a partir de 

l'anàlisi guiada de material cartogràfic divers. 

1r. GH.BL2.6.2. Diferència les característiques dels grans 

espais naturals a Espanya, a Europa i en el món mitjançant la 

comparació de la informació proporcionada per fonts de 

divers format (verbal, audiovisual, gràfic...).   

1r. GH.BL2.6.3. Exemplifica la influència dels diferents 

espais naturals sobre les accions humanes a partir de l'anàlisi 

de diverses fonts d'informació geogràfica (audiovisuals, 

material cartogràfic, textos o gràfics).   

 1r. GH.BL2.7. Comparar espais 

geogràfics de diferent magnitud 

resultants de la interacció entre 

el medi físic i els grups socials i 

constatar la seua diversitat 

1r. GH.BL2.7.1. Compara espais geogràfics de diferent 

magnitud resultants de la interacció entre el medi físic i els 

grups socials a partir de taules estadístiques i altres formes 

gràfiques amb la guia del docent.  



manifesta en la seua varietat 

paisatgística amb l'ajuda de 

l'observació d'imatges i 

l'organització de la informació 

mitjançant taules o altres 

formes gràfiques. 

 

1r. GH.BL2.7.2. Constata la diversitat d'espais geogràfics 

manifesta en la seua varietat paisatgística amb l'ajuda de 

l'observació d'imatges i l'organització de la informació 

mitjançant formes gràfiques. 

 1r. GH.BL2.8. Concretar els 

fenòmens naturals que poden 

tindre conseqüències 

catastròfiques per a la vida 

humana i comprovar si les 

actuacions humanes poden 

agreujar o reduir els seus 

desastrosos efectes mitjançant 

l'anàlisi de la informació que 

proporcionen els mitjans de 

comunicació. 

 

1r. GH.BL2.8.1. Concreta els fenòmens naturals que poden 

tindre conseqüències catastròfiques per a la vida humana a 

partir d'informacions procedents dels mitjans de comunicació 

sobre la Comunitat Valenciana, Espanya i el món.  

1r. GH.BL2.8.2. Comprova si les actuacions humanes poden 

agreujar o reduir els seus desastrosos efectes mitjançant 

l'anàlisi de la informació que proporcionen els mitjans de 

comunicació aportant exemples referits a la Comunitat 

Valenciana, Espanya i el món.  

 1º GH.BL3.1. Descriure la 

desigual distribució espacial i el 

divers aprofitament d'alguns 

recursos naturals bàsics per a la 

vida dels éssers humans, com 

l'aigua, el sòl i els boscos i 

identificar alguns problemes 

socials derivats del desigual 

accés a aquests recursos a partir 

de diverses fonts d'informació. 

 

1º GH.BL3.1.1. Descriu la desigual distribució espacial i el 

divers aprofitament d'alguns recursos naturals bàsics per a la 

vida dels éssers humans, com l'aigua, el sòl i els boscos a 

partir de l'anàlisi guiada de material cartogràfic divers.  

  

1º GH.BL3.1.2. Identifica alguns problemes socials derivats 

del desigual accés a alguns recursos naturals bàsics per a la 

vida dels éssers humans, com l'aigua, el sòl i els boscos a 

partir de diverses fonts d'informació geogràfica. 

 1º GH.BL3.2. Debatre sobre 

l'impacte d'algunes actuacions 

humanes sobre el medi natural 

que suposen un aprofitament 

insostenible dels recursos 

naturals i proposar mesures que 

afavorisquen el 

desenvolupament sostenible i la 

conservació i protecció 

ambiental a partir d'exemples 

pròxims.  

 

1º GH.BL3.2.1. Debat sobre l'impacte d'algunes actuacions 

humanes sobre el medi natural que suposen un aprofitament 

insostenible dels recursos naturals a partir d'exemples pròxims 

o obtinguts dels mitjans de comunicació. 

1º GH.BL3.2.2. Proposa mesures que afavorisquen el 

desenvolupament sostenible i la conservació i protecció 

ambiental a partir d'exemples pròxims.  

 1º GH.BL4.1. Distingir 

diferents marcs temporals en la 

Prehistòria i l'Antiguitat dels 

principals processos de canvi 

en seleccionar l'escala en la 

línia de temps utilitzada per a 

representar-los i mostrar la 

duració i simultaneïtat d'aquests 

processos en una o diverses 

línies de temps i mapes 

històrics. 

 

1º GH.BL4.1.1. Distingeix diferents marcs temporals en la 

Prehistòria i l'Antiguitat relatius als principals processos de 

canvi (hominització, formació de les primeres societats 

agràries i imperis antics) en seleccionar l'escala de la línia de 

temps (centenars de milers d'anys, milers d'anys, segles) 

utilitzada per a representar-los.  

1º GH.BL4.1.2. Mostra la duració i simultaneïtat dels CSC 4 4 

principals processos històrics en la Prehistòria i l'Antiguitat 

(difusió de l'agricultura, expansió de les polis gregues, 

expansió de l'Imperi romà) en una o diverses línies de temps i 

mapes històrics.  

 1º GH.BL4.2. Establir cadenes 

de causes i conseqüències per a 

explicar els canvis que van 

donar lloc a la formació de les 

primeres societats humanes de 

1º*GH.BL4.2.1. Estableix cadenes de causes i conseqüències 

per a explicar els canvis que van donar lloc a la formació de 

les primeres societats humanes de caçadors i recol·lectors, les 

societats agrícoles, el sorgiment de les religions, la creació 

dels primers estats i imperis o les expansions grega i romana. 



caçadors i recol·lectors, les 

societats agrícoles, el sorgiment 

de les religions, la creació dels 

primers estats i imperis o les 

expansions grega i romana. 

 1º GH.BL4.3. Descriure alguns 

fets i processos històrics com 

l'expansió de les polis gregues i 

de Roma, la formació d'imperis 

o la creació d'obres d'art amb 

funcionalitat civil o religiosa i 

posar exemples de com aquests 

fets són el resultat de les 

decisions humanes d'acord amb 

les seues necessitats, interessos, 

valors o creences religioses en 

un context donat basant-se en 

l'ús de diverses fonts. 

 

1º GH.BL4.3.1. Descriu alguns fets i processos històrics 

rellevants com l'expansió de les polis gregues i de Roma, la 

formació d'imperis o la creació d'obres d'art amb funcionalitat 

civil o religiosa a partir d'una selecció orientativa de 

documents facilitada pel docent. 

1º GH.BL4.3.2. Posa exemples de com aquests fets són el 

resultat de les decisions humanes d'acord amb les seues 

necessitats, interessos, valors o creences religioses en un 

context donat basant-se en l'ús guiat de diverses fonts. 

 1º GH.BL4.4. Seleccionar la 

informació rellevant d'acord 

amb preguntes prèviament 

formulades, sobre les 

característiques de les societats 

prehistòriques i antigues i els 

canvis que van experimentar i 

plantejar-se el seu grau 

fiabilitat tenint en compte la 

manera en què s'han generat i 

obtingut i si són fonts primàries 

o secundàries. 

 

1º GH.BL4.4.1. Selecciona la informació rellevant d'acord 

amb preguntes prèviament formulades, sobre les 

característiques de les societats prehistòriques i antigues i els 

canvis que van experimentar amb l'orientació del docent.   

 

1º GH.BL4.4.2. Es planteja el grau fiabilitat de les fonts 

d'informació tenint en compte la manera en què s'han generat i 

obtingut i si són fonts primàries o secundàries a partir 

d'exemples seleccionats pel docent.  

 1º GH.BL4.5. Analitzar des 

d'una perspectiva històrica el 

sorgiment de les primeres 

organitzacions humanes o 

alguns dels seus components 

essencials en un context 

d'història global o la creació 

d'estructures polítiques en les 

societats de l'Antiguitat i 

comparar les formes socials i 

polítiques que van donar lloc 

(democràcia, república o 

imperis) i els seus mecanismes 

d'expansió i consolidació del 

poder com l'hel·lenització i la 

romanització. 

 

1º GH.BL4.5.1. Analitza des d'una perspectiva històrica el 

sorgiment de les primeres organitzacions humanes o alguns 

dels seus components essencials en un context d'història 

global o la creació d'estructures polítiques en les societats de 

l'Antiguitat amb l'ajuda de guies facilitades pel docent.  

  

1º GH.BL4.5.2. Compara les formes socials i polítiques que 

van sorgir dels processos de formació i evolució de societats 

històriques (democràcia, república o imperis) i els 

mecanismes d'expansió i consolidació del poder en elles com 

l'hel·lenització i la romanització amb l'ajuda d'una guia 

elaborada pel docent.  

  

 1ºGH.BL4.6. Reconéixer la 

diversitat interna en les 

societats agràries i 

grecoromanes en relació amb 

les desigualtats socials i 

situacions de marginació o 

exclusió social centrades 

especialment en la condició 

1º GH.BL4.6.1. Reconeix la diversitat interna en les societats 

agràries i grecoromanes en relació amb les desigualtats socials 

i situacions de marginació o exclusió social centrades 

especialment en la condició social de les dones i l'existència 

de l'esclavitud a partir de casos presentats mitjançant diverses 

fonts iconogràfiques i textos de l'època.  



social de les dones i l'existència 

de l'esclavitud i demostrar 

l'existència d'aquestes 

situacions a partir de fonts 

iconogràfiques i textos de 

l'època. 

1º GH.BL4.6.2. Demostra l'existència de situacions de 

desigualtat social, marginació i exclusió social en les societats 

agràries i grecoromanes centrades especialment en la condició 

social de les dones i l'existència de l'esclavitud, aportant 

exemples basats en fonts iconogràfiques i textos de l'època. 

 
 

C. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ 

Els instruments que s'utilitzaran són proves de control de continguts i procedimentals, 

seguiment dels exercicis i treballs individuals tant realitzats a l'aula com a casa, així com també 

de l'actitud. 

 

D. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Es realitzarà una avaluació inicial la 2a setmana del curs atenent els continguts bàsics del curs 

anterior. 

A la conclusió de cada tema es realitzarà un control o examen escrit de la matèria corresponent. 

D'aquesta manera es podrà valorar la possibilitat real de detectar les possibles deficiències o 

alteracions en el procés d'aprenentatge. 

A la finalització de cadascuna de les avaluacions la nota de qualificació correspondrà a la 

mitjana dels controls o exàmens realitzats. A aquesta nota caldrà afegir el treball realitzat en 

classe corresponent a les activitats de cada tema, que seran valorats amb un positiu o un negatiu. 

Igualment, s'inclourà la revisió de la llibreta dels exercicis, on figuraran totes les activitats o 

anotacions realitzades en l'avaluació. La llibreta tindrà igualment una qualificació positiva o 

negativa. 

La nota de l'avaluació correspondrà a la mitjana dels controls o exàmens realitzats més la nota 

positiva o negativa de les activitats realitzades en classe juntament amb la de la llibreta. Les 

valoracions de les activitats de classe i de la llibreta no podran suposar la nota de cinc o 

suficient si la mitjana dels controls realitzats a l'avaluació és inferior a quatre punts. La llibreta 

haurà de lliurar-se per a la seua revisió i valoració, el dia abans de la realització de l'examen del 

tema en l'hora lectiva corresponent. Si la llibreta no es lliurés per a la seua revisió l’alumne 

quedarà exclòs de la prova escrita o control. En cas de permetre-se-li realitzar l'examen, aquest 

es no corregirà mentre no lliure la llibreta amb les activitats corresponents al tema. Per tant, la 

nota serà de zero. 

La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions. Per tant, per a tenir una nota de 

suficient o cinc haurà de sumar l’alumne 15 punts en les tres avaluacions. Una nota inferior 

suposarà tenir l'assignatura suspesa. 

Cal considerar que una actitud manifestament negativa que signifique la deterioració del procés 

d'aprenentatge, i que arribe a una passivitat o abandó teòric de la matèria serà valorada com una 

avaluació negativa i per tant suposarà la insuficiència en l'avaluació. 

 

E. ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ 

Les activitats de reforç seran: Realització de mapes conceptuals Aparellar termes. Omplir frases 

i conceptes. Preguntes deductives. Preguntes de comprensió lectora. Els activitats d'ampliació 

seran: 

A partir de textos originals amb adaptació respondre a preguntes sobre causes i conseqüències, 

definir conceptes i investigar. Comentaris de textos. 

 



F. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

L'avaluació del procés d'aprenentatge es realitzarà mitjançant proves escrites i el seguiment del 

treball realitzat pels alumnes a l'aula i a casa. L'avaluació del procés d'ensenyament es realitzarà 

a través d'una reflexió al final del curs en la qual podran participar si escau els alumnes. 

 

G. CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 

En la prova extraordinària es realitzarà un examen o control de tota la matèria que es troba 

impartit durant el curs escolar. En tot cas, podrà lliurar-se una fulla informativa, juntament amb 

el butlletí de les notes finals on s'inclogui els continguts que haurà d'estudiar l'alumne. 

Els criteris per a l'avaluació de la prova extraordinària, seran els mateixos que s'han aplicat al 

llarg del curs. Per tant, si no hagués lliurat la llibreta, abans de la realització de l'examen amb 

totes les activitats correctament corregides al llarg del curs de cadascun dels temes, la nota del 

mateix serà d'insuficient. 
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