
Materials curriculars de 1r i 2n d'ESO

Ciències socials, geografia i història

Segons l’ordenació curricular de l’etapa de l’educació secundària obligatòria, 
establerta en el Decret 143/2007 (https://www.gencat.cat/diari/4915/07176092.htm), 
els continguts de la matèria de ciències socials, geografia i historia s'articulen els dos 
primers cursos en una combinació de coneixements històrics i geogràfics. El 
currículum també planteja un bloc comú per a tota l'etapa i, a més a més, en tots els 
cursos també hi ha un bloc de continguts comuns que incorpora l'aprenentatge de 
procediments i actituds de caràcter general.

Les taules següents recullen una selecció de materials curriculars accessibles des del 
portal edu365.cat i de les biblioteques de JClic i Quaderns Virtuals, relacionats amb els 
principals continguts dels dos primers cursos de l'ESO presentats en dos blocs: 
“continguts comuns” i “continguts específics”.

Trobareu també un repositori amb un fons seleccionat de més de 10.000 audiovisuals 
educatius al portal Edu3.cat (http://edu3.cat), on des de la funcionalitat “Cerca 
avançada” podeu cercar audiovisuals per nivell (Educació Secundària Obligatòria), 
matèria (Ciències socials) i paraules clau.

Adreces generals:
● Portal edu365: http://edu365.cat
● Edu3.cat: http://edu3.cat 
● Biblioteca JClic: http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp 
● Biblioteca de Quaderns Virtuals: http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?

lang=ca 
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Continguts comuns

Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges  

http://www.xtec.cat/recursos/socials/mape
s/index.htm Mapes

Aplicació tècniques d'orientació geogràfica i eines digitals 
d'orientació i localització

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/bib
lioteca/80_minuts_ca La volta al món en 80 minuts. Activitat Quaderns Virtuals

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapes
flash.htm Mapes interactius Flash

Aplicació de la representació gràfica del temps històric

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1443 Les etapes de la història. Activitats Clic
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Continguts específics

El Paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el 
medi

Geografia del món

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2074 El nostre món. Activitats Jclic

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1400 Geografia descriptiva del món. Activitats Jclic

Climes

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/bib
lioteca/climes_mon_ca Climes i paisatges de la Terra. Activitat Quaderns Virtuals

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/s
ecundaria/sociales/geografia/climograma.
html Com es fa un climograma
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El coneixement del passat:de les societats prehistòriques al món 
clàssic

Formes de vida dels pobles prehistòrics

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1472 L'origen de la humanitat i de les civilitzacions. Activitats Clic.

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/d
olmen/index.htm Els dòlmens Activitat MUD

Les primeres civilitzacions

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/e
gipte/vidaquot/index.htm La vida quotidiana a l'antic Egipte. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/e
gipte/momies/index.htm Les mòmies. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/e
gipte/nil/index.htm El Nil. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/e
gipte/jeroglif/index.htm L'origen de l'escriptura. Activitat MUD

Pobles de la península ibèrica

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/i
ndex.htm Els ibers de Catalunya

Grècia clàssica i Imperi romà

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1473 Grècia i Roma. Activitats Jclic

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1409 El Món clàssic: Roma. Activitats Jclic

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/t
emple/index.htm El temple romà de Barcelona
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L'ocupació del territori: població i societat

Població

http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php Països

Dinàmiques demogràfiques actuals

http://www.bellera.cat/prof/milla/h_oral/ind
ex.html Migracions

http://www.bellera.cat/prof/milla/webmigra
cions/index.htm Fem història

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/primaria/conocimiento/pob
lacion_humana/index.html Població i activitats humanes
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Les societats preindustrials

Europa feudal

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1401 Història de l'arquitectura. Activitats Jclic

http://www.xtec.net/recursos/socials/roma
nicesc/conques/ Por, poder i fe en el romànic 

http://www.ub.edu/contrataedium/bcn_me
dieval/grup_recerca4_web.swf Barcelona medieval

http://www.xtec.net/recursos/socials/roma
nic/ La construcció d'una església

http://www.xtec.cat/~ebiosca/cast.htm Castell de mur

http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/gai
a/index.htm El Gaià, un riu fortificat

http://www.reijaumeprimer.cat/ Jaume I: Geografia, fets i memòria

Ampliació del món conegut pels europeus

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1398 Els descobriments geogràfics a l'Edat Moderna. Activitats Jclic

Àudiovisuals del portal Edu3.cat

Les tres sèries més visitades del portal relacionades amb continguts de la matèria són:

● “El paisatge favorit de Catalunya”: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?
p_cp=1&p_ex=El+paisatge+favorit+de+Catalunya&x=0&y=0

● “L'oblit del passat”: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?
p_tip=&p_cp=1&p_amb=&p_niv=&p_are=&x=0&y=0&p_ex=L
%27oblit+del+passat&p_to=&p_alg= 

● “Històries de Catalunya”: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?
p_tip=&p_cp=1&p_amb=&p_niv=&p_are=&x=0&y=0&p_ex=Hist
%F2ries+de+Catalunya&p_to=&p_alg= 
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