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Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura de Geografia i Història

Curs 2n ESO
Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre 
les causes i les conseqüències, i el significat de les transformacions socials i 
espacials.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre 
processos històrics i geogràfics.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics i 
geogràfics. 
Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.
Procés estructurat de presa de decisions. Estimació d’oportunitats i riscos.
Avaluació de processos i resultats. Valoració de l’error com a oportunitat.
Ús de diversos procediments per a obtindre i registrar informació sobre fets
històrics i geogràfics a partir de fonts variades presentats en diferents 
llenguatges (verbal, audiovisual, cartogràfic, estadístic) pertanyents a 
diversos gèneres i obtinguts per diversos mitjans com ara ús de biblioteques,
eixides de camp o Internet.
Lectura i interpretació de diversos tipus de mapes temàtics (coropletes, 
isocoropletes, de punts, de flux, etc.), de gràfiques (lineals, barres, circulars, 
piràmides de població, etc.), d’imatges i de la informació proporcionada per
sistemes d’informació geogràfica. 
Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i 
caire de les fonts.
Classificació i ús crític de fonts d’informació. Procediments de citació de 
fonts.
Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.
Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics i geogràfics.
Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i 
representació de la informació relacionada amb els continguts del nivell: 

BL1.1. Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del 
docent sobre les causes i conseqüències de fets i processos històrics i 
geogràfics corresponents a este nivell per mitjà de la formulació de 
problemes a partir de preguntes i hipòtesis i proposar un pla ordenat i 
flexible d’accions que facilite la selecció d’informació i recursos a partir de 
fonts diverses, l’estimació del temps necessari i l’organització del treball 
individual i grupal.

BL1.2. Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns 
objectius previs, a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i
discontinus, usats com a fonts, als quals es pot accedir a través de diversos 
mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp) i aplicar 
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i 
organització de la informació.

BL1.3. Interpretar les dades, evidències i informació per mitjà de la seua 
representació en forma de gràfiques, línies de temps, diagrames, taules, 
informes o síntesi de conclusions i situar els fets fonamentals en una 
perspectiva temporal quant a successió, simultaneïtat i duració i en un 
context geogràfic. 

BL1.4. Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els 
seus resultats per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres, complir 
els requisits formals, l’adequació, la coherència i la correcció gramatical 
corresponent al seu nivell educatiu per a transmetre de forma organitzada 
els seus coneixements, interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no 
discriminatori i utilitzar la terminologia conceptual adequada.
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esquemes, mapes conceptuals, mapes temàtics (coropletes) o gràfiques 
estadístiques (barres, lineals, circulars, piràmides de població, etc.).
Ús de procediments d’anàlisi de diversos documents per a establir 
comparacions, identificar els canvis i continuïtats, les relacions de causalitat 
entre diversos fets històrics i per a explicar la distribució, localització, 
interacció i interconnexió de fets geogràfics.
Ús de ferramentes TIC per a organitzar (marcadors socials, fulls de càlcul), 
interpretar la informació i crear continguts en diferents formats: textos 
pertanyents a diversos gèneres, mapes temàtics, gràfiques, blog, wiki, web, 
presentació de diapositives, murals, pòsters, vídeo, debats, exposicions orals,
etc.
Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu.
Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell.
Assumpció de distints rols en equips de treball.
Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 
Tècniques d’escolta activa: parafrasejar, resumir.
Diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu. 
Imaginació i creativitat.
Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte positiu.
Proactivitat. 
Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
Procés estructurat de presa de decisions.
Estratègies de pensament: pensament alternatiu, causal i conseqüencial, 
mitjans-fi, de perspectiva i alternatiu.
Sentit crític i de la responsabilitat.

BL1.5. Usar diferents ferramentes informàtiques per a buscar, seleccionar i 
emmagatzemar diversos documents, considerats com a fonts, de forma 
contrastada en mitjans digitals i col·laborar i comunicar-se per a elaborar 
continguts i interpretar-los i compartir esta informació en entorns virtuals 
d’aprenentatge i adoptar un comportament que previnga males pràctiques.

BL1.6. Descriure aquells aspectes relatius als coneixements i destreses 
històriques i geogràfiques que contribuïxen al desenrotllament de les 
competències que es demanden per a continuar en estudis posteriors tant 
de caràcter acadèmic com professional i relacionar estes competències amb 
les professions on s’usen.

BL1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i 
assumir diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

BL1.8. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions i ser conscient se les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives.
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Bloc 2: El medi físic. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

La influència del medi natural en la desigual distribució de la població a BL2.1. Destacar aquells elements del medi natural que limiten l’assentament CMCT
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diferents escales. humà i argumentar estos límits a partir d’exemples que facen referència a 

espais de tots els continents per mitjà de l’ús de mapes i altres fonts 
geogràfiques.

CSC

Bloc 3: L’espai humà. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Distribució de la població a la Comunitat Valenciana, a Espanya, a Europa i
al món: factors naturals i humans.
Dinàmica i evolució actual de la població. Factors del creixement 
demogràfic. Anàlisi de diferents models demogràfics, atenent el nivell de 
desenrotllament dels territoris seleccionats.
Característiques i estructura de la població (edat, sexe, activitat econòmica, 
etc.) segons el nivell de desenrotllament dels territoris seleccionats. 
Moviments migratoris actuals a Espanya, a Europa i al món. Factors de les 
migracions. Les seues conseqüències demogràfiques, socials, econòmiques i 
culturals en les zones d’eixida i en les zones d’arribada.
Processos de canvi i conflictes socials. Diversitat social i cultural. 
Desigualtats socials i econòmiques en diferents escales. Processos 
d’integració social.
Polítiques demogràfiques actuals davant de problemes com l’explosió 
demogràfica, el creixent consum de recursos i la producció d’aliments, 
l’envelliment de la població o la intensificació de les migracions.
L’expansió urbana actual a Espanya, Europa i al món. Localització de les 
principals aglomeracions urbanes. Creixement de les ciutats i processos 
d’ocupació de l’espai rural. Transformacions paisatgístiques
El procés d’urbanització i la seua relació amb els mitjans de transports i 
infraestructures de comunicació. Les funcions urbanes i la seua projecció en
el territori: estructura de l’espai urbà atenent els diferents usos del sòl 
(residencial, comercial, industrial, financer, etc.).
La ciutat com a centre dinamitzador de l’economia i d’articulació del 
territori. Sistema de jerarquització urbana. El sistema urbà valencià.
Problemes socials actuals relacionats amb el funcionament de les ciutats: 

BL3.1. Descriure la distribució de la població i de les principals 
aglomeracions urbanes a la Comunitat Valenciana, Espanya, a Europa i al 
món i relacionar-la amb diversos factors naturals i humans, per mitjà de la 
interpretació de mapes temàtics i d’imatges obtingudes per satèl·lit.

BL3.2. Relacionar els factors que expliquen la dinàmica natural de la 
població amb l’estructures demogràfica en països amb diferent nivell de 
desenrotllament humà i econòmic i deduir alguns problemes actuals que es 
deriven d’esta interrelació per mitjà de l’anàlisi de diferents gràfiques i 
mapes.

BL3.3. Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de 
caràcter demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples 
apareguts en els mitjans de comunicació i mostrar la interconnexió entre 
regions que generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es 
representen les direccions i la magnitud de la migració.

BL3.4. Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals i argumentar la
validesa de les polítiques demogràfiques desenrotllades per a resoldre estos 
problemes a partir de l’anàlisi dels seus efectes descrits en informes 
institucionals adaptats al nivell de l’alumnat.

BL3.5 Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa 
funcionalitat en el procés d’urbanització per mitjà de l’observació directa i 
l’anàlisi d’imatges i justificar la importància de la ciutat en l’organització de 
territoris concrets.
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l’abastiment creixent de productes i servicis, la falta d’equipaments i la 
segregació social.
Pressió sobre el medi ambient provocada per l’expansió de les ciutats: 
l’empremta ecològica, la contaminació mediambiental i la generació de 
residus urbans com a límits al creixement urbà.
Polítiques urbanes i actuacions actuals per a millorar la qualitat de vida i 
solucionar els problemes derivats del creixement de la població en les 
ciutats.
Contribució activa al manteniment del medi ambient.

BL3.6. Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a
partir de l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals, socials i
territorials) i detectar els problemes urbans consegüents i les polítiques 
urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.
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Bloc 4: Història. Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Nocions relatives al temps històric: duració, simultaneïtat, canvi i 
successió.
Noció d’explicació causal i interpretació històrica.
Fonts per al coneixement de la història medieval i moderna. Els límits de les
fonts.
La crisi de l’Imperi Romà, les invasions germàniques i la divisió política 
d’occident: els regnes germànics, Bizanci i l’expansió de l’Islam. 
La formació de les societats feudals a occident: senyors i llauradors; 
privilegiats i no privilegiats. El paper de l’església medieval.
L’expansió comercial i la recuperació de les ciutats. L’expansió militar 
europea: les croades.
El domini musulmà de l’al-Àndalus i la seua evolució (Emirat i Califat de 
Còrdova). L’expansió dels regnes cristians: el procés de conquista, 
repoblació i colonització. El Regne de València.
La diversitat cultural i la seua difusió: el paper de l’Escola de Traductors de 
Toledo i el Camí de Sant Jaume. Les manifestacions artístiques de l’art 
romànic, gòtic i islàmic i el patrimoni historicoartístic.
Conflictes entre musulmans, jueus i cristians. Situacions de marginació i 
exclusió social.
La baixa edat mitjana a Europa (segles XIV i XV). La crisi de la baixa edat 

BL4.1. Identificar les diferents fases de processos de llarga duració com 
ara l’expansió dels regnes cristians en l’època medieval, la formació de la 
Monarquia Hispànica o la difusió de moviments artístics com el romànic, 
gòtic, el Renaixement i el Barroc i assenyalar els canvis i les continuïtats 
rellevants que es donen en estos processos.

BL4.2. Establir relacions entre diverses causes i conseqüències per a 
explicar processos històrics que es desenrotllen en l’edat mitjana i 
moderna i contrastar diverses explicacions historiogràfiques sobre estos 
processos.

BL4.3. Comparar diversos conjunts de creences, comportaments socials i 
institucions i explicar a partir d’esta comparació alguns conflictes socials 
en l’edat mitjana, les desigualtats de classe i gènere, els canvis en les 
representacions artístiques o els moviments culturals com ara 
l’humanisme i la revolució científica.

BL4.4. Contrastar la informació que proporcionen diverses fonts, tant 
primàries com secundàries, per a conéixer les característiques de les 
societats medievals i modernes o les seues contradiccions amb l’ajuda de 
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mitjana: la pesta negra. L’enfortiment de la monarquia. Les corts medievals.
Els canvis culturals en l’edat moderna: el Renaixement i l’humanisme; la 
seua influència en la revolució científica. 
L’evolució de les manifestacions artístiques en l’edat moderna: l’art del 
Renaixement i del Barroc. 
Els descobriments geogràfics: l’expansió de Castella i Portugal. La 
conquista i colonització d’Amèrica i les conseqüències en les societats 
indígenes.
La formació de la Monarquia Hispànica. Estratègies d’enfortiment i 
expansió territorial: les guerres i les polítiques dinàstiques. 
Els conflictes socials i religiosos i els canvis polítics en l’edat moderna: les 
reformes protestants, la contrareforma catòlica i les guerres de religió, la 
Guerra dels Trenta Anys. 
Les monarquies absolutes i el parlamentarisme.

pautes d’anàlisi, i mostrar els límits d’estes fonts en relació amb el caire 
derivat del seu origen o autor o context a partir d’algun exemple concret.

BL4.5. Destacar amb perspectiva històrica fets com el Camí de Sant 
Jaume, en tant que via de difusió de la cultura medieval, la formació de 
l’al-Àndalus, el procés de configuració de la Monarquia Hispànica, o la 
influència de l’humanisme i inferir la relació d’estos fets del passat amb 
fenòmens posteriors com el llegat cultural, el patrimoni històric, la 
influència d’un moviment cultural en l’art i la ciència o la identitat 
d’algunes comunitats o col·lectius.

BL4.6. Destacar la diversitat cultural generada per les dinàmiques 
històriques de l’edat mitjana i moderna en tant que ha suposat un 
enriquiment del nostre patrimoni cultural i plantejar-se com les diferències
culturals van donar lloc també a situacions de discriminació (persecucions 
religioses, colonització americana, esclavitud) a partir del contrast de 
testimonis, imatges i representacions del passat.
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