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Matèria GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Títol/Pregunta Caçam Pokémons?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 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.

4. Identificar i analitzar els elements
del paisatge i la seva articulació en
sistemes complexos naturals, rurals i
urbans, així com la seva evolució en
el temps, interpretant les causes de
les seves transformacions i valorant
el grau d’equilibri existent en els
diferents ecosistemes, per promoure
la seva conservació, millora i ús
sostenible.
Es connecta amb els següents
descriptors del Perfil de sortida:
CPSAA2, CC1,CC2,CC3,CC4,CE1

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

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.

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

Criteri 4.1.
Interpretar l'entorn des d'una
perspectiva sistèmica i integradora, a
través del concepte de paisatge,
identificant els seus principals
elements i les interrelacions
existents.
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esdeveniments rellevants del present
i del passat.

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.

Desenvolupament Sostenible.
Criteri 3.3.
Representar adequadament
informació geogràfica i històrica a
través de diverses formes de
representació gràfica, cartogràfica i
visual.

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 l'ús dels seus procediments, termes i conceptes. Ús de

plataformes digitals.

- Objectius de Desenvolupament sostenible. Pensament crític.

- Emergència climàtica: elements i factors que condicionen el clima i l’impacte de les activitats humanes.

- Interpretació i elaboració de gràfics.

- Riscos i catàstrofes climàtiques. Prevenció i resiliència.

- Biodiversitat. Dinàmiques i amenaces dels ecosistemes planetaris.

- La influència humana en l’alteració dels ecosistemes.

- Conservació i millora de l’entorn local i global.

- Tecnologies de la informació. Maneig i utilització de dispositius, aplicacions informàtiques i plataformes digitals.

- Cerca i tractament de la informació. Elaboració del coneixement
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Context/contextos: Escolar x Social x Personal x Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Continuaren amb la nostra situació d’aprenentatge amb Pokemons. Però aquesta vegada ens anirem de Caça. Per preparar un viatge és necessari conèixer
in controlar el que ens envolta, i tenir en compte que molts pokemons estan determinats pel clima i el temps. El primer que faren es des del més llunyà al
més pròxim, amb un anàlisi dels moviments de rotació i translació i com determina el clima. Amb una visualització d’uns vídeos i uns qüestionaris
autoavaluables. Poc a poc en anirem aproximant a la Terra, i les capes que l'envolten i el seu paper. Una aproximació als problemes a la capa d’ozó, amb
l’estudi d’un Pokemon que viu allà i amb quins problemes es troba actualment. I per proximitat arriben als climes de la Terra i la seva biodiversitat. A partir de
una visió crítica estudiarem quins problemes tenen aquests i com poder elaborar un climograma,
L’objectiu d’aquesta feina és que l’alumnat s’adoni del nostre clima i els factors que estan ocasionant el seu canvi. A més des d’una visió crítica intentar
trobar solucions.

Instruccions i materials:

Presentació als alumnes de l’estructura de la situació d’aprenentatge

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. A partir d’un petit vídeo del canvi climàtic.
1.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Conèixer els pokémons dia i nit i visionat de vídeo rotació i translació, amb uns qüestionaris autoavaluables.
2.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Conèixer les capes que envolten la Terra i la seva funció, formulari autoavaluable.
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3.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Interpretar i cercar informació de la capa d’Ozó i els efectes als Pokémons que viuen a ella o depenen d’ella. Article “Muy Interesante” i comparar amb
l’objectiu de Nacions Unides.
4.TASCA DESENVOLUPAMENT:
Elaborar mapa conceptual de doble entrada, per treballar els elements que determinen el clima. Aplicació LUCIDCHART
5. TASCA DESENVOLUPAMENT:
Aprendre a elaborar un climograma, què és i per a què serveix. Analitzar un climograma.
TASCA FINAL:
Projecte col.laboratiu de recerca i elaboració de material propi dels climes i paisatges. Analitzar els problemes mediambientals proposant solucions.

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

TASCA INICIAL: coavaluació
1.TASCA DESENVOLUPAMENT: Formulari Google autoavaluació.
2.TASCA DESENVOLUPAMENT: autoavaluació
3.TASCA DESENVOLUPAMENT: rúbrica
4. TASCA DESENVOLUPAMENT: rúbrica i autavaluació
5. TASCA DESENVOLUPAMENT: rúbrica i autavaluació
TASCA FINAL: Rúbrica

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-
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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.


