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NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
Proves escrites. Es faran dues proves escrites per avaluació, adaptades al model de selectivitat fins el
moment en que es determini com seran les proves de la nova revàlida.. Aquestes proves es valoraran
amb una nota numèrica de 0 a 10. En el cas de trobar un alumne copiant, o amb la intenció de copiar,
serà avaluat amb un 0.
Cada avaluació constarà d’un examen posat pel professor i un altre establert per la Direcció durant un
període trimestral dedicat exclusivament a exàmens.
En el cas que algun alumne hagi faltat al primer podrà realitzar la prova corresponent dins el calendari
establert al final de cada trimestre, sempre que hagi justificat oportunament la seva falta.
Activitats pràctiques de lliurament voluntari/obligatori. Si s'escau, durant el curs es podran determinar
activitats pràctiques que també es valoraran amb una nota numèrica de 0 a 10 i s’hauran de lliurar amb
puntualitat.
Treball diari a l’aula i a casa. Això implica assistir regularment a classe, manifestar un bon comportament i
actitud, atendre i participar de les activitats a l’aula, portar el material de treball necessari, fer les activitats
proposades, etc. Aquests elements seran determinants per arrodonir la nota per amunt o per avall.
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Què fa el professor per qualificar?
•
•
•

Corregir dues proves escrites per a cada avaluació.
Corregir, si s'escau, les activitats pràctiques.
Valorar l'esforç, l'actitud i la feina diària.

*L’expressió serà valorada en totes les proves i treballs que es realitzin i es descomptarà 0’1 punt
per cada falta d’ortografia fins a un màxim d’un punt. També es descomptarà fins a un punt, per
mala presentació.
La nota final serà el resultat de la mitjana aritmètica de les proves escrites. Les activitats pràctiques
podran participar de la nota final amb un valor mai superior al 10%. Aquest valor serà acordat en el
moment de l'encàrrec.
L’arrodoniment sobre la mitjana es farà en funció de l'esforç, l’actitud, la participació i el treball dins l’aula.

Com s’obté la nota pel juny?
Per aprovar l’assignatura la qualificació final ha de ser igual o superior a 5 (s’aplicarà la mitjana de les
tres avaluacions amb la nota sense arrodonir), però s’han de complir tres requisits:

•
•

Només es pot fer mitjana si, com a màxim, hi ha una avaluació suspesa, sempre que no
sigui amb una nota inferior a 3.
S’han d’haver presentat, si s'escau, les activitats pràctiques obligatòries.

L'alumne podrà recuperar una, dues o totes les avaluacions en un sol examen el mes de maig. La nota
d’aquest examen podrà ser com a màxim un 5. Aquesta prova serà voluntària per aquells que desitgin
una major qualificació. En aquest cas, els aprovats de curs només podran pujar la nota un 20% com a
màxim, o mantenir-la sempre que obtenguin com a mínim un 3 al global.
Com s’obté la nota pel setembre?
Per aquells alumnes que suspenguin al juny hi haurà una prova extraordinària el mes de setembre que
inclourà tots els continguts del curs.

TEMPORALITZACIÓ
1a Avaluació

2a. Avaluació

3a. Avaluació

1.La geografia i els procediments
geogràfics.
2.La diversitat geomorfològica.
3.La diversitat climàtica.
4.La diversitat hídrica i
biogeogràfica.

5.Els paisatges naturals i les
interrelacions natura-societat.
6.Els espais del sector primari.
7.Els espais industrials.
8.Els espais de serveis.
9.La població.

10.L’espai urbà.
11.L’organització territorial i els
desequilibris regionals.
12.L’Estat espanyol a la U.E. i al
món.

