CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
NIVELL: PRIMER D'ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar?


Proves escrites. Faran una prova escrita per cada unitat temàtica. Aquestes proves es valoraran
amb una nota numèrica de 0 a 10.



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.

Activitats de lliurament obligatori:
 Quadern: ha de tenir un quadern específic per aquesta assignatura. No s'acceptaran fulles soltes
ni arxivadors d'anelles. El quadern no ha d'ésser d'espiral.
Criteris correcció quadern:
- Presentació: El quadern ha d'estar al dia amb una bona presentació (marges, ordre, ortografia, neteja)
per a ésser avaluat en qualsevol moment. Bona lletra.
- Fotocòpies:Totes les fitxes de reforç/ampliació i els materials fotocopiats lliurats per les professores
hauran d'estar degudament aferrats al quadern.
- Puntualitat data entrega.
 Treballs: ha d'entregar-los en la data fixada i ha de seguir les pautes donades pels professors/res i
es penalitzarà el retràs en l'entrega. S'ínformarà dels criteris específics de cada treball.
 Material complementari: dur el material necessari per realitzar les diferents activitats proposades
a classe: tisores, goma d'aferrar, regles, pintures, etc.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Què fa el profesor per avaluar?
- Donar a conèixer als alumnes els criteris d'avaluació que aplicarà.
- Corregir i valorar la presentació de les proves escrites, el quadern, els treballs, etc.
- Valorar la puntualitat en el lliurament dels treballs amb la possibilitat de penalitzar fins a 2 punts el
retard
- En el cas de trobar un alumne copiant, o amb la intenció de copiar, serà avaluat amb un 0 i amonestat.
- Valorar l'actitud i el comportament a través de l'observació dels alumnes.
- Ajudar i guiar els alumnes per facilitar-los un resultat positiu.
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.

NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats:
La qualificació obtinguda en les proves escrites i de mapes suposa un 70% de la qualificació de cada
avaluació.
Un 20% de la nota s'obtindrà de la presentació de treballs individuals i en grup, exposicions a classe, de
tenir el quadern al dia i ben presentat i altres activitats que siguin proposades.
El 10% restant s’obtindrà de la valoració d’un seguit d’indicadors relacionats amb l’actitud:
· Dur el material
· Puntualitat diària i en l'entrega de les feines encarregades
· Dur el deures fets
· Participar en les activitats dins l’aula
· Adquisició d’uns bons hàbits de treball
Com s’obté la nota pel juny?
- La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions.
- Es valorarà l’esforç demostrat per l’alumne així com el seu progrés al llarg del curs.

RECUPERACIONS
Com s’obté la nota pel setembre?
- Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de;
 entregar un dossier d’activitats de tota l’assignatura el dia de l'examen,que representa el 40% de
la nota final
 presentar-se a un examen global : altre 40% de la nota
 La nota de juny representa el 20% restant.
Recuperacions durant el curs: no n'hi ha.
Procediments per millorar nota: Els alumnes podran fer lectures i treballs voluntaris durant el curs i es
valorarà amb un màxim de 0,5 punts.
PENDENTS
Recuperacions de pendents: a 1r d'ESO no hi ha alumnes amb l'assignatura pendent.
Temporalització:
1a Avaluació
1. La Terra i la seva representació.
2. El relleu terrestre.
3. L'aigua.
4. El Clima i els paisatges.

2a. Avaluació
5. Introducció a la història.
6. La prehistòria.
7. Les Civilitzacions Fluvials

3a. Avaluació
8. La civilització grega.
9. La civilització romana.

Durant els dos primers trimestres, en paral·lel a l’estudi dels temes de geografia es treballaran:
· Mapes físics i polítics de les Illes Balears.
· Mapes físics i polítics de la Península Ibèrica.
· Mapes físics i polítics dels continents.

