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Informació general de l'assignatura

Denominació GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Codi 100875

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària (R 2018) 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Educació Primària (R 2018) i Grau en Ciències de
l'Activitat Física i de l'Esport

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 1.8 4.2

Nombre de grups 5 5

Coordinació BONASTRA TOLOS, JOAQUIM

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

50% Presencial 
50% Treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 50% Geografia 
50% Història

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

BONASTRA TOLOS, JOAQUIM quim.bonastra@udl.cat 8,1

LÓPEZ BASANTA, CLARA INMACULADA clara.lopez@udl.cat 6

MAS CRAVIOTTO, ADRIÀ adria.mas@udl.cat 3

PRIETO POVEDA, JOEL joel.prieto@udl.cat 3

SOLÍS SOLÍS, JUAN MANUEL juanma.solis@udl.cat 6,9

STÖBER , KAREN karen.stober@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

1.   Conèixer i comprendre diferents medis naturals.

2.   Conèixer i comprendre diferents medis socials.

3.   Conèixer i comprendre diferents contextos culturals.

4.   Aplicar amb eficàcia la lectura i el comentari crític de textos relacionats amb l’ensenyament/aprenentatge de les ciències socials.

5.   Resoldre en equip tasques d’estudi de continguts i d’aprenentatge.

6.   Incorporar les innovacions tecnològiques amb sentit crític.

7.   Incorporar les innovacions educatives en l’aula d’educació primària en funció de l’entorn social i amb sentit crític.

Competències

Bàsiques
CB2. Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i que tinguin les
competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la
resolució de problemes dins de la vostra àrea d'estudi
CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la vostra àrea d'estudi) per emetre
judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Generals
CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, de
justícia i de no-violència i conèixer i valorar els drets humans.
CG2. Conèixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat cap a
els diferents grups socials i culturals.
CG3. Conèixer el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, a
particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o
condició, en qualsevol dels àmbits de la vida.
CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat doportunitats
persones amb discapacitat.
CG5. Desenvolupar la capacitat d‟analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d‟eliminar
tota forma de discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la
discriminació contra la dona, la derivada de lorientació sexual o la causada per una discapacitat.
CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.
Adaptar les propostes daprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

Específiques
CE1. Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles,
els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments de
ensenyament i aprenentatge respectius.
CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i
culturals continguts al currículum escolar.
CE5. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat
de gènere, a l'equitat i al respecte dels drets humans que conformen els valors de la
formació ciutadana.
CE14. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la feina docent.
CE15. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els
estudiants.
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 CONTINGUTS

SETMANA 1 Presentació de l'assignatura a partir d'un context inicial

SETMANA 2 Exploració/deriva senso-espacial per la ciutat

SETMANA 3 - 13
Elaboració dels projectes grupals + Elaboració del projecte personal
Tot en relació amb les diferents experiències viscudes dins del marc del'assignatura.

SETMANA 14 i 15 Presentació dels projectes grupals i individuals

CE16. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la
formació cívica i la riquesa cultural.

Transversals
CT3. Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.
CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

-La percepció de l'espai

-L'apropiació de l'espai

-Espècies d'espais

-Els temps de la Història i les categories temporals

-Els cicles en la Història

-Les revolucions de la Història

Eixos metodològics de l'assignatura

En el decurs de l'assignatura es combinaran diverses metodologies de penent de les necessitats pedagògiques de cada moment.

A continuació introduim un llistat indicatiu de les diferents metodologies que s'empraran.

 Deriva
Treball de camp
Visites a Exposicions
Projecte
Relat autobiogràfic
Lectures
Treball en equip
Treball individual
Mapa conceptual
Investigació-Creació

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

Activitat d’avaluació  % en la qualificació final  Qualificació mínima

Projecte Personal  (corregit des de Geografia) 25 % 4*

Projecte Personal  (corregit des d'Història) 25 % 4*

Projecte grupal (corregit des de Geografia) 25% 4*

Projecte grupal (corregit des d'Història) 25% 4*

* En cas de tenir una de les quatre notes d’avaluació amb una nota entre 3'5 i 4, però la mitjana ponderada sigui 5 o superior, l'equip docent valorarà la possibilitat d'aplicar
la mitjana sense tenir en compte la qualificació mínima d'aquella evidència d'avaluació.

Per aprovar l'assignatura, cal obtenir una puntuació mínima de 5 en la nota mitjana ponderada de les activitats d’avaluació.
Cap activitat d'avaluació és recuperable.
Totes les activitats d'avaluació hauran de ser presentades virtualment a l'apartat d'activitats del campus 2020-21 virtual a l'hora i dia establert. Es consideraran NO
PRESENTADES totes aquelles activitats d'avaluació que es presentin fora del termini establert i/o el mitjà concretat.
Els projectes i/o evidències que es realitzin en el desenvolupament de la matèria incorporaran sempre una bibliografia amb un mínim de 10 documents provinguin
de llibres i/o revistes. No s'accepta referències bibliogràfiques extretes d'enllaços (Bibliografia web).
Un requisit indispensable és la correcció lingüística i formal en les produccions escrites seguint la guia de treballs que trobareu a
http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf.
Els treballs amb més de 20 errors ortogràfics o presentats incorrectament correspondrà a una qualificació de NO AVALUABLE.
Les produccions dels alumnes han de ser originals. El plagi o la còpia en una única evidència d'avaluació és motiu suficient suspens de l'evidència i pot comportar
el suspens de la matèria. El professorat podrà utilitzar les eines i criteris anticòpia i antiplagi que consideri oportuns.

Modalitat Dual

En el cas de la modalitat dual, el 50% del projecte grupal (25% de Geografia + 25% d'Història) constituirà l'Activitat Formativa Integradora. 

Avaluació alternativa

L’estudiant que ho necessiti tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici del semestre i acollir-se a la modalitat d’avaluació alternativa, que consistirà en 1 examen
a partir d'una sèrie de lectures que s'entregaran a l'inici del curs. Per fer-ho, haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat i aportar documentació
justificativa d'activitat laboral i/o altres situacions personals. L'aprovació d'aquesta modalitat d'avaluació ha d'estar aprovada per la secretaria acadèmica de la FEPTS.
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