CURS:
2020- 2021

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Curs: 3r ESO

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS
AVALUACIÓ 1: del tema 1 al tema 3
AVALUCIÓ 2: del tema 4 al tema 6
AVALUACIÓ 3: Del tema 7 al tema 9
Moltes de la unitats didàctiques tracten temes transversals que s’hauran estudiat durant el curs, per això moltes
d’elles s’estudiaran a manera de síntesis.
S’inclourà com a matèria del curs l’aprenentatge de geografia política i física de les Illes Balears, l’Estat espanyol i
els continents.
METODOLOGIA
Explicació del professorat, participació i treball de l’alumnat
Revisió i correcció de la feina i els deures.
Lectures, resums, esquemes, apunts d’aula.
Realització de làmines, treballs, comentari de notícies...
Pel que fa a l’atenció a la diversitat, es reduiran i adaptaran competències, sempre en coordinació amb el
Departament d’ Orientació.
Donat el context actual, si per qualsevol circumstància les classes no es poguessin impartir presencialment totes
les tasques es faran telemàticament seguint les instruccions del centre i del professorat. En tot moment l’alumnat
serà informat d’aquest i de qualsevol canvi que es pogués produïr al llarg del curs.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
C. social i cultural, c. en el coneixement i la interacció amb el món físic, c. cultural i artística, tractament de la
informació i competència digital, c. en comunicació lingüística, c. matemàtica, c. aprendre a aprendre i
autonomia i iniciativa personal.
MATERIALS
Llibre de text : Geografia. Sèrie «Descobreix», edició en català. Editorial Santillana
ISBN 978-84-680-9125-9
Premsa, fotografia, internet...
PROCEDIMENTS PER A L’AVALUACIÓ
- exàmens: generalment farem una prova escrita a cada tema Farem també exàmens de geografia política (I.
Balears, Espanya, Europa, Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania)
- premsa: l’alumnat presentarà com a mínim una notícia relacionada amb el tema d’estudi.
- deures relacionats amb el tema que es treballa a classe, aquests seran gairebé diaris i normalment proposats pel
llibre de text o a la carpeta d’activitats.
- treballs individuals/ en grup: es proposaran petits treballs, lectures... d’ampliació o reforç de temes tractats a
l’assignatura. Presentació de mapes
- quadern de l’alumnat: es revisarà periòdicament
Alguns treballs es presentaran escrits a mà i altres a ordinador.
- actitud: actitud positiva envers l’assignatura, respecte a les persones i els materials i compliment de les normes
del centre.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació numèrica de l’assignatura serà sobre un màxim de 10 punts i per obtenir una avaluació positiva
s’haurà d’aconseguir un mínim d’un 5.
Les proves escrites (exàmens) suposaran un màxim de 9 punts de la nota de cada avaluació. A totes les proves
escrites, les faltes d’ortografia i d’expressió podran restar fins a 0,5 punts de la nota obtinguda.
1 punts: activitats fetes a l’aula i a casa, quadern, treballs... Les faltes d’ortografia i d’expressió podran restar fins a
0,5 punts. De la mateixa manera es podrà restar fins a 0,5 punts per la manca de cura en la presentació. . De la
mateixa manera els treballs entregats en retard la nota disminuirà proporcionalment fins a 1 punts.
Si es detecta que un alumne copia en un examen, la nota serà 0. En cas que el professor tengui la sospita que
qualque alumne ha copiat a una prova; aquest, d’acord amb el departament, articularà altres proves per a confirmar
o no la sospita.
Si es detecta que un alumne presenta un treball copiat; la nota serà 0.
Per obtenir una avaluació positiva, serà indispensable haver lliurat totes les tasques comanades dins el termini

corresponent. En cas de suspendre per no entregar les tasques, la nota dels exàmens es guardarà per a altres
convocatòries.
La nota de l’avaluació serà la mitjana entre les notes de cada unitat didàctica (9 prova escrita + 1 procediments i
actituds) i la mitjana dels exàmens dels mapes de geografia política i Física.
La nota de l'avaluació ordinària de juny serà la mitjana de les notes de les avaluacions.
RECUPERACIÓ
Després de cada avaluació, si aquesta no ha estat superada, es farà una prova de recuperació i durant el juny es
faran recuperacions de les avaluacions no superades. En cas de suspendre la primera avaluació amb una nota igual
o superior a 3, i aprovar la segona i la tercera avaluació i, si la mitjana de les avaluacions surt aprovada, es
considerarà el curs aprovat.
Qui suspengui pel juny, haurà de recuperar tota l’assignatura pel setembre.
Avaluació extraordinària de setembre: constarà d'una prova escrita que es valorarà de la següent manera:
•
Prova escrita 70%
•
Tasques d'estiu 20%
•
Valoració del curs 10%
RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Els alumnes que tenguin alguna matèria del Departament de Geografia i Història pendent de cursos anteriors, el
departament els prepararà tasques a realitzar i proves de recuperació en dues tandes (una dins la 1a avaluació i
l'altra dins la 2a avaluació), els professors del curs actual els faran el seguiment.
En el cas de no superar-les a final de curs faran una prova global.
Pel setembre també hi haurà una prova global.
ABSÈNCIES
En el cas que un alumne no es presenti a un examen el dia assenyalat, haurà de presentar el corresponent
justificant de l’absència i, juntament amb el professor, s’acordarà un dia per fer la prova. Si el Departament ho
considera necessari, es podrà articular una altra manera de recuperar l’examen.
En cas de l’entrega de tasques, quaderns...: si l’alumne no és present el dia de l’entrega, les haurà d’entregar el
primer dia de classe de Geografia i Història juntament amb un justificant. La nota de les tasques es devalua (fins a 1
punt ) si aquestes no s’entreguen puntualment.
SORTIDA
Dissortadament, les circumstàncies actuals no permeten fer sortides didàctiques, pèro, en cas que l’evolució de la
situació ho possibilitàs, el Departament proposaria la sortida a Palma, per veure aspectes culturals de l’espai urbà i
del sector terciari, de la qual s'informarà i concretarà oportunament a l’alumnat. Si és possible, es procurarà
organitzar una sortida.
PROFESSORAT
Maria Maciana Oliver, Josefina Pedrol, Mateu Reus , Pere Elies Riera.

