
CURS:

2020-21

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Curs: QUART D'ESO  

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS

AVALUACIÓ 1a:  del tema 1 al tema 4

AVALUACIÓ 2a:  del tema 5 al tema 9.

AVALUACIÓ 3a:  a partir del tema 10

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 mapes, treballs, comentaris...

Utilització de l’Aula Digital.

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, es reduiran  i adaptaran objectius i continguts, 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

será 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: Història. Sèrie “Descobreix”, de l’Editorial Santillana

Organització dels apunts: quadern de l’alumnat.

PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ

- Exàmens: generalment farem una prova escrita de cada tema.

-  Deures relacionats amb el tema  que es treballa a classe, aquests seran gairebé diaris i seran un reforç per a

l’estudi.

- Treballs individuals/ en grup: hi ha la possibilitat de fer petits treballs, lectures...  d’ampliació o reforç de temes

tractats a l’assignatura.

- Quadern de l’alumnat: el professorat  podrà revisar en qualsevol moment el quadern de tot el curs.

- Actitud:  actitud positiva envers l’assignatura, respecte a les persones i els materials i compliment de les normes

del centre.

-  Puntualitat:  En totes les tasques i feines encomanades la puntualitat  i  lliurament de les mateixes seran molt

importants.

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.

El  professorat  restarà  fins  a  1  punt  de  la  nota  de  l’avaluació,  si  l’alumne  mostra  manca  de  respecte  envers

l’assignatura, a les persones , als materials i al compliment de les normes del centre.

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 encomanades 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  (la nota mínima dels exàmens per fer mitjana haurà de ser un 3)  entre les

notes de cada unitat didàctica (9 prova escrita + 1 de procediments i actitud).

 Després de cada avaluació, si aquesta no ha estat superada , es farà una prova de recuperació. Finalment durant el

mes de juny es faran recuperacions de les avaluacions no superades.

RECUPERACIÓ

Pel juny es farà una recuperació de les avaluacions no superades.

Qui suspengui pel juny, haurà de recuperar tota l’assignatura pel setembre.

Avaluació extraordinària de setembre: constarà d'una prova escrita que es valorarà fins a 10 punts i es

valoraran les tasques encomanades per l'estiu fins a un màxim d'un punt de la nota.

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 de que l’alumne no es pugui presentar a una prova, haurà de presentar el corresponent justificant

i se li farà el control en la propera classe. En cas de no justificar l'absència, la  matèria pendent d’examen

s’acumularà  al   següent  control,  que  inclourà  preguntes  relacionades  amb el  control  pendent.  Davant

qualsevol  altra circumstància especial,   el  Departament  valorarà i  podrà articular  una altra manera de

recuperar l’examen.  

•  Les activitats de classe i treballs s’han de fer individualment i s’han de lliurar al professor el dia assenyalat,

contràriament se’ls baixarà la nota. Copiar les activitats és responsabilitat del que copia i del que es deixa

copiar per tant el professor pot baixar la nota a ambdós si ho detecta.
SORTIDA

Seguint l’experiència dels cursos passats, el Departament organitzarà un viatge pedagògic interdisciplinar per als

alumnes de 4ESO.

PROFESSORAT

Miquel Monserrat, Josefina Pedrol, Joana Maria Garcías.


