CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : GEOGRAFIA
NIVELL : 3r ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ.
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
− Assistència a classe amb regularitat i puntualitat.
− Dur al dia el quadern. Tot el material de l'assignatura ha d'estar arxivat, ordenat, complet,
corregit i pulcre.
− Els treballs o activitats per entregar s'han de lliurar dins el termini establert.
− Les faltes d'assistència pertanyents a dies de proves escrites han de ser justificades. La
prova es recuperarà el primer dia que l'alumne torni al centre.
− Sempre que sigui possible es farà un exercici escrit de cada unitat didàctica.
− La qualificació ha de ponderar els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i
actitud.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Qué fa el profesor per avaluar?
−
−
−
−

Es corregiran les proves escrites i les activitats de lliurament obligatori.
Observació directa dels alumnes pel que fa a l'actitud i els procediments.
Ajudar i guiar els alumnes per facilitar-los un resultat positiu.
Es valorarà que l'alumne empri les normes ortogràfiques i d'expressió adients al nivell
cursat.

NOTA D'AVALUACIÓ.
Percentatges aplicats:
CONCEPTES : 70% (mitjançant les proves escrites)
PROCEDIMENTS : 20% (activitats dins l'aula i exercicis)
ACTITUD : 10% (participació, sortides, actitud dins l'aula vers la matèria)
Com s’obté la nota pel juny?
La nota de cada trimestre serà la mitjana de totes les feines fetes amb els percentatges
esmentats. La nota final de juny s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.
Com s’obté la nota pel setembre?
Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de presentar un dossier d’activitats de tota
l’assignatura i s’hauran de presentar a un examen global. Ambdues notes suposaran un 40%
cada una, de la nota final sempre i quan la nota mínima de qualsevol de les dues sigui un 3. El
20% restant provindrà de les qualificacions obtingudes durant el curs.

RECUPERACIONS. PENDENTS.
Recuperacions durant el curs:
Hi haurà la possibilitat de recuperar les avaluacions suspeses durant la següent avaluació.
Procediments per millorar nota:
Elaboració de traballs d'ampliació voluntaris relacionats amb el temari.
Recuperacions de pendent:
El professor informarà als alumnes de les dates i procediments oportuns i els donarà suport.
L'alumne que superi els dos primers trimestres d'aquesta assignatura aprovarà automàticament la
pendent de 2n d'ESO. En cas contrari haurà de superar les proves extraordinàries convocades al
centre.

Temporalització dels continguts:
Primer trimestre:
- El medi físic.
- L'organització política del món.
- La població mundial.

Segon trimestre:
- El món una economia globalitzada.
- El sector primari.
- Energia i sector secundari.
- Els serveis.

Tercer trimestre:
- Un món de ciutats.
- El repte del desenvolupament.
- La sostenibilitat mediambiental.

