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

Curs 3r ESO

Bloc 1: Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història Curs. 3r 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 espacials 
relacionades amb les activitats econòmiques i polítiques.
Estratègies per a l’elaboració de guions o plans per a indagar sobre 
processos geogràfics rellevants de caràcter econòmic i polític.
Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets geogràfics de 
naturalesa econòmica i política. 
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
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 l’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 geogràfics 

BL1.1. Planificar la realització d’una indagació sobre problemes geogràfics 
amb la supervisió del docent per mitjà de la formulació de problemes a 
partir de preguntes i hipòtesis sobre la diversitat espacial, la interacció que 
hi ha entre l’espai geogràfic i els canvis 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 (mapes, infografies, gràfiques), usats com a fonts, a les quals es 
pot accedir a través de diversos mitjans (biblioteques, Internet, 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 
representació en forma de gràfiques, diagrames, taules, mapes, informes o 
síntesi de conclusions, usar destreses cartogràfiques i analitzar els fets 
geogràfics des d’una perspectiva que relacione espais de diferent orde de 
magnitud.

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 
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relacionats amb les activitats econòmiques i polítiques.
Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i 
representació de la informació relacionada amb els continguts del nivell: 
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, 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, 
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.

els seus coneixements, interactuar en diversos àmbits amb un llenguatge no 
discriminatori i utilitzar la terminologia conceptual adequada.

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. Buscar i seleccionar informació sobre entorns acadèmics i 
professionals vinculats amb els coneixements corresponents al Batxillerat i 
analitzar els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu 
desenrotllament i comparar-les amb les pròpies aptituds i interessos per a 
generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional.

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 sent conscient se les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat i buscar solucions alternatives.
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Bloc 2: El medi físic. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC
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La repercussió dels riscos naturals com a fre del procés de desenrotllament 
econòmic i social de les zones més vulnerables.

BL2.1. Argumentar com els riscos naturals poden representar un fre en el 
procés de desenrotllament econòmic i social de les àrees afectades, i fer 
referència als factors físics, a les desigualtats socials i a les limitacions 
econòmiques i tècniques dels països menys desenrotllats i fer propostes per 
a millorar la protecció de la població més vulnerable.
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Bloc 3: L’espai humà. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Activitats econòmiques i espais geogràfics: funcionament del sistema 
econòmic capitalista: principis bàsics, polítiques i agents econòmics; 
problemes socials i desequilibris territorials derivats d’una economia de 
mercat segons el nivell de desenrotllament econòmic. Divisió internacional 
del treball: desigualtats regionals en la producció i consum de béns i 
servicis.
Els sectors econòmics i la formació d’espais geogràfics (agraris, industrials i 
turístics): elements, funcionament, processos de canvi, transformacions 
espacials i paisatges característics. Tendències actuals i perspectives de futur.
Localització i característiques de les principals zones productores i 
consumidores de recursos naturals, productes agraris i manufacturats, i de 
servicis, així com dels focus d’activitat econòmica a la Comunitat 
Valenciana, a Espanya, a Europa i al món.
Les infraestructures de transports, de les xarxes de comunicació i dels 
intercanvis comercials i el seu paper en la mundialització de les activitats 
econòmiques.
Problemes socials i desenrotllament humà desigual a Espanya, Europa i al 
món. El problema del deute extern dels països pobres: repercussions socials
i econòmiques.
El medi natural com a recurs per al desenrotllament de les diferents 
activitats econòmiques. Problemes mediambientals: deteriorament del medi 
natural i esgotament dels recursos naturals.
Conscienciació de la necessitat de racionalitzar el consum dels recursos 
naturals i de reduir els efectes nocius de l’activitat econòmica en el medi.

BL3.1. Explicar la localització de les principals zones productores i 
consumidores de recursos naturals, productes agraris i manufacturats i 
situar-les en el seu context geopolític considerant diferents escales d’anàlisi i
l’ús de mapes temàtiques i dades estadístiques.

BL3.2. Diferenciar els paisatges representatius dels diversos espais 
econòmics a partir d’imatges, croquis i plànols i descriure la seua distribució
en regions de distinta escala considerant factors de tipus ambiental i social.

BL3.3. Relacionar les actuacions dels agents socials i polítics sobre l’espai 
geogràfic amb la necessitat de satisfer les necessitats socials bàsiques 
(alimentació, vivenda, desplaçament i oci) i seleccionar exemples de com 
eixos comportaments i interessos tenen conseqüències ambientals i 
socioeconòmiques en el context d’una economia de mercat, per a 
comprendre millor els processos econòmics i polítics més significatius.

BL3.4. Analitzar la dinàmica i el funcionament d’espais geogràfics de 
diferent orde de magnitud i la globalitat de les interconnexions que els 
configuren i exemplificar-les tenint com a referència l’intercanvi de 
productes i béns (xarxes de transport) i d’informació (infraestructures de 
comunicació), el desplaçament de població i la presa de decisions polítiques 
i econòmiques.

BL3.5 Delimitar els desequilibris territorials i la dimensió espacial de les 
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Mesures correctores i polítiques de conservació i protecció del Medi 
ambient: aprofitament sostenible dels recursos naturals (fonts d’energia i 
matèries primeres), racionalització de la producció d’aliments i de 
manufactures i aposta per les fonts d’energia renovables.
Organització territorial i espai geogràfic: l’organització política del territori i
el traçat de les fronteres. L’organització territorial d’Espanya (model 
autonòmic) i de la Unió Europea com a processos en construcció.
Els sistemes polítics al món: tipus, funcionament i conflictes.
Desequilibris territorials, desigualtats polítiques i socials actuals (gènere, 
nivell de riquesa, desenrotllament humà...) en diferents escales territorials.
Les relacions internacionals: aliances, organismes supraestatals (OTAN, 
ONU, etc.) i conflictes polítics. El paper d’Espanya al món.

desigualtats socials quant al desenrotllament humà i aplicar estes nocions a 
l’anàlisi de fets de l’actualitat relatats per els mitjans de comunicació 
considerant el seu possible caire informatiu.

BL3.6. Estimar el grau d’idoneïtat d’algunes polítiques socials, econòmiques
o territorials quant a la seua capacitat per a generar conflictes polítics, 
desigualtats socials i problemes mediambientals, i adoptar una actitud crítica
i elaborar propostes basades en el respecte als drets humans i el 
desenrotllament sostenible.

BL3.7. Explicar les transformacions dels espais, territoris i paisatges fent 
referència a processos econòmics i polítics i destacar la importància de la 
dimensió temporal dels fenòmens geogràfics a l’hora de comprendre la 
realitat actual.
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