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1. Plantejament general de l’àrea 

 
A l’igual que en la resta de cursos, resulta imprescindible adquirir uns coneixements mínims sobre els 
principals elements de la Història de la Humanitat. Però tan important com això és aconseguir adquirir 
uns hàbits de treball i unes tècniques d’aprenentatge adequades. De res serveix “saber” tal o qual 
contingut si després no entenem un text, no podem interpretar una gràfica o ens resulta impossible 
organitzar la informació de què disposem. En definitiva, i tal i com ha estat la dinàmica de l’assignatura 
en altres anys, ens interessa assentar el contingut però, sobretot, consolidar els processos d’adquisició 
dels coneixements. Per aquest motiu, la metodologia i els recursos de que anem a disposar han de 
ser amples i diversos, per tal que l’alumnat puga construir a poc a poc, i interioritzar-ne, la informació. 
No es tracta únicament de construir el coneixement, que no és poc, sinó d’interpretar-lo. Això, en 
definitiva, és la Història. No és una successió de fets, sinó la interpretació que fem d’aquests. 
D’aquesta forma, la utilització de textos, gràfics i mapes es converteix en l’element clau per a analitzar, 
amb la base teòrica prèvia, cada element històric. 
 
D’altra banda, l'evolució cognitiva de l’alumnat i les exigències de treball ens obliguen a orientar els 
continguts de la matèria. En aquest Segon curs d'ESO ens centrem en la Història; després del Primer 
curs centrat en la Geografia, disposem dels elements suficients per a fer un salt a la feina més 
abstracta, per a afrontar l'evolució cronològica i la relació entre causes i efectes, així com per a 
treballar amb profunditat la complexitat que planteja cada etapa històrica. 
 
2. Continguts a treballar en el Segon Curs d’Eso: Prehistòria i Edat Antiga 

 

1. Introducció a la Història 

2. Prehistòria 

3. Mesopotàmia 

4. Egipte 

5. La Grècia clàssica 

6. La civilització romana 
 
A aquests blocs de continguts els anomenem Plans de Treball i en ell venen recollits: 



 

 El guió del contingut a desenvolupar. aquest guió el té cada alumne al començar el Pla de 
Treball i serveix com a guia ordenada del que cada dia es farà a classe. 

 La informació treballada diàriament a classe i les ampliacions de casa. 

 Les activitats relacionades, a fer tant en classe com a casa. 
 
3. Activitats i metodologia 

 
Mitjançant l’exposició oral, el professor centrarà i introduirà l’alumnat en el tema a desenvolupar 
diàriament, així com repassarà breument allò exposat en dies anteriors. A partir d’aquí, l’alumnat 
haurà de completar per escrit el seu Pla de Treball amb les aportacions orals del professor, les idees i 
participació de l’alumnat, la utilització de fotocòpies, el suport d’altres tipus de fonts (mapes, Atles, 
imatges, plànols, gràfiques...) i la realització d’activitats escrites, orals, individuals i escrites. Per a 
organitzar tot el conjunt de fulles, anotacions, fotocòpies, etc, l’alumnat disposarà d’una carpeta de 
fundes de plàstic amb la qual ordenar, seguint el guió inicial, el conjunt de material. Així mateix, al 
llarg del curs mirarem d'habilitar alguna plataforma online des de la qual ordenar i descarregar tot el 
material gràfic lliurat en classe. 
 
Així mateix, cada Pla de Treball serà introduït per la  lectura en veu alta de les planes inicials d’una 
novel·la relacionada amb el tema a treballar. 
 
4. Avaluació 

 
La finalitat educativa és contribuir a la formació de persones autònomes capaces de respectar la 
mateixa autonomia en altres persones. En aquest sentit, intentem que l’avaluació siga formativa, 
contínua, que ens permeta avaluar tot el procés i no sols els resultats, integral de tots els elements i 
individualitzada atenent a les característiques de cada alumne. 
 
L’avaluació serà la conjunció de diferents apartats, tots igualment fonamentals i bàsics per a obtenir 
una avaluació final positiva, com ara el conjunt d’exercicis i activitats que conformen el Pla de Treball, 
la qualitat, presentació i ordre del Pla de Treball, el desenvolupament progressiu d’hàbits de treball 
autònoms i actituds positives envers l’aprenentatge, la cooperació i el respecte dels drets, idees i 
sentiments dels altres, el grau d’interès per l’activitat i ús adequat del material necessari i l’evolució 
de la capacitat per a comunicar els seus coneixements oralment i/o per escrit. 
 
Els instruments per avaluar els anteriors apartats seran: 

 

 La feina diària: exercicis, activitats, presentació, ordre, atenció, assistència. 60% 

 El control. 25% 

 El comportament, actitud, participació i llengua utilitzada. 15% 
 
 


