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Matèria GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Títol/Pregunta Coneixem el Món Pokémons?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Buscar, seleccionar, tractar i organitzar
informació sobre temes rellevants del
present i del passat, usant críticament fonts
històriques i geogràfiques, per adquirir
coneixements, elaborar i expressar
continguts en diversos formats.
Es connecta amb els següents descriptors
del Perfil de sortida: CCL2, CCL3, STEM4,
CD1, CD2, CC1.

2. Indagar, argumentar i elaborar productes propis sobre
problemes geogràfics, històrics i socials que resultin
rellevants actualment, des del local al global, per
desenvolupar un pensament crític, respectuós amb les
diferències, que contribueixi a la construcció de la pròpia
identitat i a enriquir el patrimoni comú.
Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de
sortida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3.

3. Conèixer els principals desafiaments als quals
s'han enfrontat diferents societats al llarg del
temps, identificant les causes i conseqüències
dels canvis produïts i els problemes als quals
s'enfronten en l'actualitat, mitjançant el
desenvolupament de projectes de recerca i l'ús de
fonts fiables, per realitzar propostes que
contribueixin al desenvolupament sostenible.
Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

Criteri 1.1.
Elaborar, expressar i presentar continguts
propis en forma d'esquemes, taules
informatives i altres formats mitjançant el
desenvolupament d'estratègies de cerca,
selecció i tractament d'informació relatives a
processos i esdeveniments rellevants del
present i del passat.

Criteri 2.1
Identificar, valorar i mostrar interès pels principals
problemes que afecten la societat, adoptant una posició
crítica i proactiva cap a aquests.
Criteri 2.3.
Incorporar i utilitzar adequadament termes, conceptes i
esdeveniments relacionats amb la geografia, la història i
altres disciplines de les ciències socials, a través
d'intervencions orals, textos escrits i altres productes,
mostrant plantejaments originals i propostes creatives.

Criteri 3.2.
Identificar els principals problemes, reptes i
desafiaments als quals s'ha enfrontat la humanitat
al llarg de la història, els canvis produïts, les seves
causes i conseqüències, així com els que, en
l'actualitat, hem de plantejar i resoldre entorn dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Criteri 3.3.
Representar adequadament informació
geogràfica i històrica a través de diverses
formes de representació gràfica, cartogràfica i
visual.



Situació d’aprenentatge matèria
1r ESO

Sabers bàsics:

- Mètodes bàsics de recerca per a la construcció del coneixement de la geografia i la història. Metodologies del pensament geogràfic i del pensament històric

- Ubicació espacial: representació de l'espai, orientació i escales. Utilització de recursos digitals i interpretació i elaboració de mapes, esquemes, imatges i

representacions gràfiques. Tecnologies de la Informació Geogràfica (*TIG).

- Societat del coneixement. Introducció als objectius i estratègies de les Ciències Socials i a l'ús dels seus procediments, termes i conceptes. Ús de

plataformes digitals.

Context/contextos: Escolar x Social x Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Durant les primeres sessions, el professor els motivarà per tal que s’involucrin amb dues imatges de mapes, una de mapa Pokemon Go, de Palma i altre
mapa de Mercator segle XVI.Es plantejaran preguntes referents als diferents tipus d’escala, contingut i distàncies. Aquesta té com a finalitat activar els
coneixements previs, generar idees i crear curiositat per tal d’establir un escenari que condueixi a una indagació més profunda del tema.
L’objectiu d’aquesta feina és que l’alumnat s’adoni de les condicions que varen fer possible l’estudi de la cartografia i les utilitats d’avui en dia i les
aplicacions dins el món de les TIC que es ajuda a entendre i treballar aquest camp.

Instruccions i materials:

Presentació als alumnes de l’estructura de la situació d’aprenentatge
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

TASCA INICIAL:
Introduir el tema i motivar l’alumnat. dues imatges de mapes, una de mapa Pokemon Go, de Palma i altre mapa de Mercator segle XVI.Es plantejaran
preguntes referents als diferents tipus d’escala, contingut i distàncies.
1.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Conèixer el planeta Pokemon, i com localitzar la posició exacta d’alguns d’ells per poder enviar un pokeball i caçar-los. Treballam paral.lels i meridians.
Coordenades geogràfiques. Mapa i formulari de coordenades amb mapa de Pokemons.
2.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Interpretar un mapa. Poder analitzar els elements del mapa, així com poder distingir a gran escala o a petita escala. Ens anam de caça de Pokemons,
un amb mapa dels voltans de l’escola i altre de la Península i Balears. Distinció de dos mapes diferents. Amb formulari i
3.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Conèixer els elements del relleu dins un mapa de la regió de Sinnoh Pokémons. Aplicant els conèixements previs a un relleu Pokémon. Es
comprovarà amb un formulari Google.
4. TASCA DESENVOLUPAMENT.
Realitzar perfil topogràfic, una vegada treballat el relleu, ens anam a fer una volta pel paisatge de Mallorca i necessitam sabre quins desnivells en
trobaren a la zona de caça Pokémon. https://www.caib.es/sites/sitibsa/es/n/mdt-70457/
TASCA FINAL:
Seleccionar i aplicar les formes més importants del relleu per continents. Es treballarà la distribució regional dels Pokémons a nivell mundial i es
completarà el mapa amb una llegenda dels Pokémons als continents. Feina en grup distribuits per continents.

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

TASCA INICIAL: formulari d'autoavaluació.
1.TASCA DESENVOLUPAMENT: Formulari Google autoavaluació i coavaluació amb rúbriques
2.TASCA DESENVOLUPAMENT: Autoavaluació formulari google i autoregulació
3.TASCA DESENVOLUPAMENT:Coavaluació i rúbrica
4. TASCA DESENVOLUPAMENT: rúbrica
TASCA FINAL: Rúbrica
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Autoregulació de l’aprenentatge Consisteix en la construcció d’un model personal d’acció que li permet ser progressivament més autònom en
l’aprenentatge.
Formadora: Avaluant el procés d’aprenentatge, amb dinàmiques i eines d’avaluació formatives i formadores, com l’autoavaluació i l’avalua-
ció entre iguals, per ajudar a l’autoregulació dels aprenentatges.

Formativa:  l’alumne és capaç de regular el seu procés d’aprenentatge: errors, millores i ús de la rúbrica i la base d’orientació i coavaluació dels
altres alumnes.


