
CURS: 

2020 - 2021

ASSIGNATURA: GEOGRAFIA

curs  SEGON DE BATXILLERAT 

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

1- Introducció i Geografia Física: 1r trimestre

2- Geografia Econòmica: 2n trimestre

3-  Geografia Urbana, Demografia: 3r trimestre

METODOLOGIA

Explicació de la professora, participació i treball de l’alumnat.

Realització de comentaris, mapes i activitats i revisió i correcció de la feina que ha de fer l’alumnat.

MATERIALS

Llibre de text: Geografia, ed. Anaya

Material aportat pel professor, aula virtual

Mapes, premsa, textos, estadístiques, gràfiques...

PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ

– exàmens: generalment farem dues proves escrites per avalaució i  exàmens finals. Constaran de diverses 

parts: vocabulari, mapes i comentaris de gràfiques, estadístiques, textos, etc. El vocabulari serà 

acumulatiu durant tot el curs.

– dossier de l’alumnat: ordenat per temes, inclourà  mapes comentats, vocabulari amb exemples, exercicis i 

comentaris guiats i articles de premsa.

– treballs individuals: L’alumnat podrà fer i presentar treballs d’investigació per poder millorar la nota final.

– actitud: És necessària una actitud positiva envers l’assignatura, respecte a les persones, al medi i als 

materials, així com el compliment de les normes del centre. No s’acceptaran feines amb faltes d’ortografia 

i/o amb mala presentació.

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.

9 punts: Les proves escrites. No es pot deixar cap resposta en blanc i la nota mínima per fer mitja és més de 3.5. 

Treure un 3.5 o menys a un examen implica que la matèria del tema corresponent queda suspesa i la nota de 

l’avaluació del butlletí serà insuficient, tot i que pel maig, a l’examen final, només s’ hauran de recuperar els temes 

suspesos. 

1 punt: dossier de l’alumnat: apunts, mapes, vocabulari i exercicis. Activitat feta a mà. El punt es sumarà a la nota 

de l’examen corresponent  sempre que la nota sigui més de 3.5. Es valorarà la presentació, en especial en la 

realització dels mapes, es rebutjaran dossiers si no estan ben presentats i el seu valor serà 0. La seva presentació 

és obligatòria. 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. S’ha de presentar el dia de l’examen, l’endemà es perd el 50% del valor. Més tard val 

0,25.

La nota de cada avaluació (excepte la tercera o final) és orientativa i aquesta serà insuficient si s’obté a una o 



més proves menys de 3,5. Es farà mitja a partir de 3,5 als exàmens parcials. La nota de l’avaluació no serà superior

a la nota més alta obtinguda, s’obtindrà fent la mitja entre les notes obtingudes dels exàmens, es desestimaran les 

dècimes a la primera i segona avaluació, però no a la 3ª avaluació (final).

Treure un 3.5 o menys en els exàmens finals significarà suspendre la Geografia. La nota de l’examen final 

suposarà una nota més de la 3ª avaluació (farà mitja a partir d’un 3.5). En cas que la nota dels exàmens finals 

superi la mitja del curs, l’alumne obtindrà la nota més alta.

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

les persones, els materials i el 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.

AFINA LA LLENGUA: Ús de les majúscules, especialment als topònims i noms propis.

RECUPERACIÓ

 L’examen final (o exàmens finals, en cas que es faci un examen de vocabulari, un de mapes i/o un de cos de

continguts) servirà també de recuperació per a les persones que duguin un o més blocs suspesos. La nota màxima

de l’examen final serà 10 i, en cas d’estructurar-lo en més d’una prova escrita, es farà la mitja de les notes i de cada

bloc, per fer mitja, s’haurà de treure un 3,5 com a mínim.

Qui suspengui la Geografia el juny, s’haurà d’examinar de tot el temari el setembre.

ABSÈNCIES

Com a norma general, qui no vengui a examen per tema organitzatiu de 2n C els dilluns a 7a hora hi haurà un

segons exàmens

• En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova (per primer pic), haurà de presentar el

corresponent justificant i se li farà el control el dia que es pacti (si pot ser serà h7 dilluns) . 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. En cas de faltar més d’una vegada als exàmens s’acumularà matèria

a  la  propera  prova.  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.

•  Es recorda que és un ensenyament presencial i és obligatori assistir a classe, en cas contrari es pot

perdre el dret a l’avaluació contínua. 
SORTIDA

En aquestes circumstàncies, el viatge de 2n batx queda anul·lat. Si canvien les circumstàncies, en parlarem

PROFESSORA

Concepció Camps.


