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UNITATS DIDÀCTIQUES
1. L’espai físic: el medi natural.
2. L’espai polític: els estats del món.
3. La població i les ciutats al món
4. L’organització de l’economia mundial
5. El sector primari
6. L’explotació i el control dels recursos
7. El sector secundari
8. El sector terciari
9. Els grans reptes del nostre món. Desenvolupament i subdesenvolupament.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Reconèixer i analitzar, per mitjà dels indicadors socioeconòmics, els desequilibris en
la distribució dels recursos, explicant possibles causes i conseqüències i cercant
propostes alternatives a la desigualtat i de suport al desenvolupament sostenible.
Analitzar aspectes del funcionament de l'economia en el món, destacant la
interdependència entre països i el seu impacte en la realitat econòmica de l'entorn
proper.
Caracteritzar els principals sistemes d'explotació agrària existents, identificant i
exemplificant en el cas català algunes de les transformacions del món rural. Analitzar
les relacions entre la producció d'aliments i la fam al món.
Descriure i analitzar les transformacions en les activitats i els espais industrials,
localitzant els principals centres de producció en el món, Espanya i Catalunya.
Establir relacions entre la deslocalització industrial i la globalització econòmica.
Relacionar les xarxes viàries i de transport de Catalunya amb el desenvolupament
econòmic, aplicant criteris de sostenibilitat mediambiental.
Valorar els elements que conformen l'estat del benestar en les societats actuals i
analitzar situacions de desigualtat en l'accés als serveis bàsics.
Valorar els principis del funcionament polític democràtic, aplicant-los en el
reconeixement dels drets i deures i dels principis del sistema representatiu. Superar
prejudicis i estereotips sobre grups socials i culturals amb una actitud empàtica.
Utilitzar fonts diverses per obtenir informació sobre fets econòmics i socials de
l'entorn i relacionar-los amb el context mundial. Comunicar les conclusions de forma
organitzada i intel·ligible utilitzant recursos TIC.
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Realitzar de forma cooperativa treballs de síntesi i recerca sobre situacions de
desigualtat, injustícia i discriminació que afectin persones i col·lectius en el món
actual, a partir del plantejament d'hipòtesis o interrogants a resoldre.
Conèixer els mecanismes de gestió urbana de l’entorn local i les formes de
participació ciutadana en la planificació urbanística. Proposar iniciatives de millora
que tinguin en compte la sostenibilitat mediambiental i la cohesió i convivència social
i, en especial, les que són potencialment aplicables a Catalunya.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/
EINES I SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’alumne serà avaluat per competències tal com preveu la legislació vigent i es farà
per mitjà de.
Un examen trimestral com a mínim.
Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
Exposicions orals individuals.
Treballs monogràfics individuals i/o grupals.
Assistència, puntualitat.
Motivació i interès envers la matèria.
Actitud de l’alumne
 Els exàmens suposaran el 60% de la nota. El 40% restant s’obtindrà dels
paràmetres esmentats.
 Aprovaran el curs aquells alumnes que superin com a mínim dos avaluacions
sent obligatori aprovar la tercera avaluació. L’avaluació suspesa haurà de tenir
una nota mínima de 3.
 Els alumnes aprovats podran pujar nota el mes de juny. Proves de millora.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Es farà una recuperació durant el mes de juny. La nota màxima de
recuperació no serà superior a 5.
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar una prova
extraordinària de tot el curs al setembre. L’avaluació de setembre inclou els
deures d’estiu. La prova de setembre consistirà en un examen que suposarà
el 60% de la nota, i el lliurament d’un dossier o activitats que suposaran el
40% restant. La nota màxima no serà superior a 5.
3. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant el mes d’abril
del l’any en curs. La prova consistirà en un examen que suposarà el 100% de
la nota. La nota màxima no serà superior a 5.
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