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Índex 

GEOGRAFIA 

 Com és la terra i com se la representa. 

  1. La representació de la Terra 

  2. El relleu terrestre. 

  3. Les aigües. 

  4. El temps i el clima. 

  5. El paisatge de la Terra. 

 Descripció de la Terra: els continents 

  6. Els continents: estudi físic. 

    7. El paisatge d'Europa i d'Espanya 

 8. El paisatge de Catalunya 

 Les persones i el medi 

9. Les persones ens relacionem amb el medi natural 

10. Els riscs naturals 
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HISTÒRIA 

 Introducció. La història, l'estudi del passat. 

 Els orígens de la humanitat. 

 11. El paleolític: els nostres avantpassats més remots. 

12. El neolític i l'edat dels metalls. 

13. La prehistòria a Catalunya. 

 De la prehistòria a la història 

14. Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia. 

15. l'antic Egipte. 

 La civilització grega 

16. La història dels grecs. 

17. La manera de viure dels grecs. 

 La civilització romana 

18. La història dels romans. 

19. La manera de viure dels romans 

20. La Hispània romana 

21. La romanització a Catalunya 
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  1. La representació de la Terra 

 

Objectius 

1. Conèixer diferents maneres de representar l'espai terrestre: 
Globus terraqüi i Mapa. 

2. Orientar-se en l'espai: tipus de mapes [físics, polítics i 
temàtics]. 

3. Localitzar punts en un mapa  utilitzant els punts cardinals i 
les coordenades geogràfiques [elements d'un mapa, 
paral·lels i meridians, latitud i longitud]. 

4. Comprendre el concepte d'escala i fer-la servir per mesurar 
distàncies en plànols i mapes de diferents escales: escala 
numèrica i escala gràfica]. 

Competències 

1. Tractament de la informació: conèixer el llenguatge informàtic. 

2. Comunicativa: Comprendre un text i elaborar respostes escrites. 

3. Matemàtica: calcular escales 

4. Espacial: analitzar globus terraqüis i mapes. 
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  2. Els relleu terrestre 

 

Objectius 

1. Descriure l'estructura interna de la Terra 

2. Diferenciar les formes del relleu continental, costaner i submarí. 

3. Explicar com s'origina el relleu terrestre. 

4. Explicar com canvia el relleu al llarg del temps 

5. Localitzar en un mapa els principals accidents del relleu 
terrestre.[Mapa físic d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica i Oceania. 
Mapa físic de la Península Ibèrica. Mapa físic de Catalunya [El 
treball de localització en aquests mapes físics serà recurrent al 
llarg del primer trimestre: vegeu objectiu específic núm. 6]. 

Competències 

1. Tractament de la informació: Interpretar la cartografia. 

2. Comunicativa: Comprendre un text, elaborar respostes. 

3. Espacial: localitzar unitats de relleu al món 
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 3. Les aigües 

 

Objectius 

1. Conèixer les aigües en la natura: marines i continentals. 

2. Descriure les principals característiques dels rius, mars, 
llacs i aigües subterrànies. 

3. Localitzar en un mapa mars, rius i llacs del món. 

Competències 

1. Tractament de la informació i informació digital: fer servir 
fotografies de satèl·lit, cartografiada i esquemes dibuixats com a 
font d'informació. 

2. Comunicativa: Comprendre un text, elaborar respostes escrites i 
ampliar el vocabulari. 

3. Espacial: localitzar els principals mars, rius i llacs del món 
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 4. Les aigües 

 

Objectius 

1. Diferenciar entre temps i clima. 

2. Conèixer els principals elements del clima. 

3. Explicar els factors que modifiquen cada un d'aquets elements. 

4. Interpretar maneres de representar el temps. 

 

Competències 

1. Comunicativa: vocabulari [conceptes relacionats amb el clima 
terrestre. Elaborar respostes escrites. 

2. Matemàtica:: utilitzar les unitats de mesura de temperatures, 
precipitacions, pressions i velocitat del vent. 

3. Digital: utilitzar la cartografia meteorològica i les fotografies com a font 
d'informació. 

4. Espacial: conèixer l'atmosfera i la seva dinàmica. 
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 5. Els paisatges de la Terra 

 

Objectius 

1. Distingir els climes que hi ha a la Terra i descriure'n els trets 
principals. 

2. Analitzar la influència del clima sobre rius, vegetació i manera de 
viure de les persones. 

3. Distingir els paisatges de la Terra. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar 
cartografia i esquemes com a font d'informació. 

2. Comunicativa: Localitzar idees bàsiques. Elaborar respostes 
escrites.. 

3. Matemàtica:: Fer gràfics amb dades de temperatures i 
precipitacions. 

4. Espacial: localitzar climes i paisatges del món. 

 

 

 

 

 

 



Institut ÈGARA -Terrassa- 

Departament de Ciències Socials, Geografia i Història 

   1r ESO                                                                      Ciències Socials (Geografia i Història).  
. 2 22222 

 

9 

 

  

 6. Els continents: estudi físic 

 

Objectius 

1. Conèixer els principals trets físics de l'Àfrica, l'Àsia, Oceania, 
Amèrica i l'Antàrtida.. 

2. Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el 
medi físic  de l'Àfrica, l'Àsia, Oceania, Amèrica i l'Antàrtida. 

3. Utilitzar l'Atles amb solvència. 

 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar la 

cartografia, gràfics i fotografies com a font d'informació. i esquemes com 
a font d'informació. 

2. Comunicativa: Buscar les idees bàsiques de la unitat, interpretar i 
organitzar la informació. 

3. Espacial: localitzar unitats de relleu, rius, llacs, climes i paisatges. 

4. Pensament social: Explicar les relacions entre els trets físics d'un territori 
i l'ocupació humana 
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7. El paisatge d'Europa i d'Espanya 

 

Objectius 

1. Conèixer els principals trets físics d'Europa. 

2. Localitzar en mapes els elements bàsics del medi físic d'Europa. 

3. Conèixer els trets físics d'Espanya 

4. Localitzar en mapes els elements bàsics que configuren el medi 
físic d'Espanya. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar cartografia 
i esquemes com a font d'informació. 

2. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari específic 

3. Espacial: Localitzar unitats de relleu, rius, llacs, climes i paisatges 
d'Europa i d'Espanya. 

4. Pensament social: Explicar les relacions entre els trets físics d'un territori 

i l'ocupació humana 
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 8. El paisatge de Catalunya 

 

Objectius 

1. Reconèixer les unitats de relleu de Catalunya. 

2. Conèixer les característiques de les principals aigües 
continentals superficials de Catalunya: rius i llacs. 

 

 

Competències 

1. Comunicativa: comprendre els conceptes. 

2. Espacial: Conèixer l'espai físic més proper.  

3. Tractament de la informació: Utilitzar la cartografia, els gràfics i les 
fotografies com a font d'informació. 
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 9. Les persones ens relacionem amb el medi natural 

 

Objectius 

1. Relacionar quines zones més favorables per a la vida de les 
persones. 

2. Conèixer quins són els principals problemes ambientals 
provocats per l'acció de l'home. 

 

 

Competències 

1. Comunicativa: localitzar les idees bàsiques de la unitat 

2. Tractament de la informació: Utilitzar la cartografia, els gràfics i les 
fotografies com a font d'informació. Buscar informació a internet. 

3. Matemàtica:: Fer gràfics amb dades de temperatures i precipitacions. 

4. Pensament social:  explicar causes i conseqüències d'alguns problemes 
ambientals. 
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 10. Els riscos naturals 

 

Objectius 

1. Prendre consciència que el medi no és tan sols un recurs, sinó 
també un risc per a les persones. 

2. Explicar algunes causes, el desenvolupament i les 
conseqüències dels principals riscos naturals. 

 

 

Competències 

1. Tractament de la informació: Utilitzar la cartografia, els gràfics i les 
fotografies com a font d'informació. Buscar informació a internet. 

2. Comunicativa: Elaborar respostes escrites. 
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HISTÒRIA 

 

 11. El paleolític: els nostres avantpassats més remots 

 

Objectius 

1. Diferenciar prehistòria d'història. 

2. Diferenciar etapes dins de la prehistòria. 

3. Descriure el procés d'hominització. 

4. Conèixer algunes característiques de la manera de viure del 
paleolític. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació: Utilitzar la cartografia, els gràfics i les 
fotografies com a font d'informació. Buscar informació a internet. 

2. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari específic. Elaborar respostes 
escrites. 

3. Temporal: Precisar el context espaitemporal del paleolític. Elaborar ínies 
del temps. 
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 12. El neolític i l'edat dels metalls 

 

Objectius 

1. Situar en el temps i en l'espai dues etapes de la prehistòria: el 
neolític i l'edat dels metalls. 

2. Descriure com era la manera de viure dels nostres avantpassats 
en el neolític i a l'edat dels metalls. 

 

 

Competències 

1. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari específic. Elaborar respostes 
escrites. Buscar idees bàsiques. 

2. Tractament de la informació: Utilitzar fonts primàries i secundàries per 
obtenir informació. Buscar informació a internet. 

3. Temporal: Precisar el context espaitemporal del neolític. 
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 13. La prehistòria a Catalunya 

 

Objectius 

1. Conèixer les formes de vida del paleolític i localitzar els 
principals jaciments a Catalunya. 

2. Caracteritzar la transició de l'epipaleolític: canvi climàtic i 
tecnològic.. 

3. Conèixer la cultura megalític. 

 

Competències 

1. Comunicativa: Ampliar el vocabulari relacionat amb els períodes de la 
prehistòria. Buscar idees bàsiques de la unitat. 

2. Tractament de la informació i competència digital: Fer servir fonts 
materials i iconogràfiques per obtenir informació. Buscar-la a internet. 

3. Pensament social: Entendre un tipus d'organització social 
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 14. Les civilitzacions fluvials. Mesopotàmia 

 

Objectius 

1. Determinar les primeres civilitzacions històriques i situar-les en 
un mapa. 

2. Valorar el paper dels rius com a desencadenants de forts canvis 
polítics, econòmics i socials. 

 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar fonts 
primàries i secundàries per obtenir informació. Fer servir  fonts escrites, 
materials i iconogràfiques per obtenir informació. 

2. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari relacionat amb les civilitzacions 
fluvials. 

3. Pensament social: Considerar per què creiem que la invenció de 
l’escriptura obre el pas a la història. 
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 15. L'antic Egipte 

 

Objectius 

1. Explicar la influència del medi físic (el riu Nil) en la configuració 
de la civilització egípcia.. 

2. Descriure l'estructura política i social d'Egipte. 

3. Conèixer algunes obres d'art d'Egipte. 

 

Competències 

1. Temporal: Precisar el context  espaitemporal de la civilització egípcia. 

2. Comunicativa: Fer servir el vocabulari relacionat amb la civilització 
egípcia. Buscar les idees bàsiques de la unitat i organitzar la informació. 

3. Cultural i artística: Conèixer les principals manifestacions de l'art egipci, 
els seus trets i exemples. 
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 16. La història dels grecs 

 

Objectius 

1. Explicar les característiques de l'espai geogràfic grec. 

2. Distingir els trets  característiques i els esdeveniments principals 
de cada una de les etapes de la història grega. 

3. Conèixer la presència grega a la península Ibèrica i a Catalunya. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar fonts 
primàries  i esquemes com a font d'informació. 

2. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari relacionat amb la història 
política grega. Buscar les idees bàsiques de la unitat i organitzar la 
informació. 

3. Espacial: Interpretar línies del temps 

 

 

 

 

 

 



Institut ÈGARA -Terrassa- 

Departament de Ciències Socials, Geografia i Història 

   1r ESO                                                                      Ciències Socials (Geografia i Història).  
. 2 22222 

 

20 

  

  

 17. La manera de viure dels grecs 

 

Objectius 

1. Descriure l'estructura social a l'antiga Grècia. 

2. Comprendre com era una ciutat grega. 

5. Valorar la civilització grega com una de les bases de la 
civilització occidental. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Seleccionar i 
organitzar la informació. Sintetitzar el contingut d'un text. 

2. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari relacionat amb la història política 
grega. Buscar les idees bàsiques de la unitat i organitzar la informació. 
Elaborar respostes escrites.  

3. Espacial: precisar el context espaitemporal de la civilització grega. 

4. Pensament social: Comparar la situació dels diferents grups socials. 
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 18. La història dels romans 

 

Objectius 

1. Explicar les característiques de l'espai geogràfic romà. 

2. Descriure el procés d'expansió i conquesta que van dur a terme 
els romans. 

3. Distingir algunes etapes de la història romana: característiques i 
esdeveniments principals. 

 

Competències 

1. Comunicativa: Utilitzar el vocabulari relacionat amb la història política de 
Roma. Buscar les idees bàsiques de la unitat i organitzar la informació. 
Elaborar respostes escrites. 

2. Tractament de la informació i competència digital: Buscar i ordenar la 
informació. 

3. Temporal: Precisar el context espaitemporal del món romà. Sintetitzar 
informació en una línia del temps. 

4. Pensament social: Explicar els efectes de la conquesta romana. 
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 19. La manera de viure dels romans 

 

Objectius 

1. Conèixer l'estructura social a l'Imperi romà. 

2. Comprendre com era una ciutat romana i valorar-la com a inici 
del nostre urbanisme. 

3. Distingir algunes influències de la cultura romana en la 
civilització occidental 

4. Distingir algunes característiques del cristianisme antic que 
sorgeix al segle I dC 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Seleccionar la 
informació i organitzar-la 

2. Comunicativa: Buscar les idees bàsiques de la unitat. 

3. Pensament social: Comparar la situació dels diferents grups socials. 
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 20. La Hispània romana 

 

Objectius 

1. Conèixer els pobles que vivien a la península Ibèrica el primer 
mil·lenni abans de Crist i localitzar-lo en un mapa. 

2. Descriure el desenvolupament de la conquesta romana a la 
Península Ibèrica 

3. Comprendre el procés de romanització i identificar-ne els trets 
fonamentals. 

 

Competències 

1. Tractament de la informació i competència digital: Fer servir fonts 
escrites, materials i iconogràfiques. Buscar informació a Internet 

2. Comunicativa: Localitzar idees bàsiques. Elaborar respostes 
escrites. Fer resums 

3. Temporal: Precisar el context espaitemporal de la dominació 
romana. 
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 21. La romanització a Catalunya 

 

Objectius 

1. Conèixer els pobles que vivien als territoris de l'actual Catalunya 
quan van arribar els romans. 

2. Explicar algunes característiques dels pobles ibers. 

3. Conèixer l'organització territorial que van establir els romans. 

 

Competències 

1. Comunicativa: Fer servir el vocabulari adequat. Redactar respostes. 

2. Tractament de la informació i competència digital: Interpretar la 

informació de plànols i fotografies. Utilitzar internet com a font 
d'informació. 

3. Temporal: Precisar el context espaitemporal de la dominació 
romana a Catalunya. 

 

 


