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INTRODUCCIÓ

L’anàlisi pràctic dels coneixements socials i culturals és un instrument
pedagògic que facilita les eines necessàries per a una comprensió crítica
de l’entorn, la participació social i el desenvolupament de les aptituds i
potencialitats de les persones. La Geografia i la Història tenen la finalitat
de donar a conèixer la transformació de l’ésser humà a través del temps i
el valor, la riquesa i varietat del patrimoni cultural com a reflex de la
diversitat de societats.

OBJECTIUS

Assolir habilitats i capacitats tals com: elaboració d’esquemes,
identificació de problemes, anàlisi de textos, interpretació de mapes i
plànols, estudi de l’entorn, representació de dades en taules i gràfics,
cronologia i sentit del temps, orientació espacial.
Saber gestionar la informació; obtenció, selecció, organització i
interpretació.
Augmentar la capacitat de treball en grup i les habilitats que d’aquesta es
deriva.
Desenvolupar la capacitat de comunicació oral dels coneixements
adquirits amb la finalitat de contrastar-los amb altres.
Potenciar una actitud ètica i compromesa amb la societat en què viuen.
Saber valorar i respectar les especificitats i patrimoni de les Illes Balears.
Perfeccionar capacitats tant lingüístiques (descripció, narració,
explicació, justificació, argumentació) com matemàtiques (representació
numèrica, tractament estadístic).
Assegurar el principi d’autonomia i iniciativa personal mitjançant el
desenvolupament d’iniciatives de planificació i execució, així com la presa
de decisions.

METODOLOGIA/
PROCEDIMENTS

Observació, anàlisi, síntesi i representació (mapes virtuals, climogrames,
dades estadístiques, bases de dades).
Ús de tecnologies de la informació i mitjans de comunicació audiovisuals
(documentals, debats, notícies, pel.lícules).
Projectes per parelles o grups (plantejament de qüestions, resolució de
reptes, estratègies).
Construcció d’antics estris d’escriptura i iniciació a la cal.ligrafia antiga i
medieval.
Comprensió lectora i anàlisi de textos, imatges, eixos i representacions
cartogràfiques.
Activitats sobre riscos geològics i els seus efectes sobre la població.
Realització de debats, qüestionaris, preparació de sortides de camp.

