Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pompeu Fabra

FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS 3r d'ESO
Nom del professor/a: JORDINA LLADÓS
Curs i grups: 3r d'ESO, grups C i D
1. CONTINGUTS
L'espai on vivim. La Geografia, les seves branques i eines principals del geògraf.
Els estats del món. Política i territori. (La Unió Europea, Espanya i Catalunya)
L'activitat econòmica i els sectors de l'economia
Els centres de l'economia mundial i el procés de la Globalització
La demografia. La població al món, el seu creixement i les migracions
L' explotació i el control del recursos. El repte mediambiental i canvi climàtic.

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR
Les competències bàsiques de la matèria de Ciències Socials: Geografia i Història es refereixen a aquelles capacitats que
permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona
la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el
món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi, suposa disposar
d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva
transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i
desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la
comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció
i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Criteris de qualificació:
Al llarg del curs s’ha establert una sessió d’avaluació trimestral per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el
seguiment del procés d’aprenentatge.
A més de les avaluacions trimestrals es realitza una pre-avaluació a l’inici de curs (mes d’octubre) per tal de conèixer el nivell
de l’alumnat i ajudar el professorat a posar els mitjans necessaris que ajudin els alumnes a assolir les competències bàsiques.
Avaluacions:
–
Preavaluació: Octubre
–
Avaluació 1r Trimestre: Desembre
–
Avaluació 2n Trimestre: Març
–
Avaluació 3r Trimestre: Juny
La nota final es calcularà a partir de les qualificacions obtingudes als exàmens, exercicis procedimentals, llibreta o fulls, actitud
a classe, feines encomanades, sortides curriculars, treball i/o projectes, sent el resultat final: nivell no assolit, nivell satisfactori,
nivell de notabilitat i nivell d'excel·lència.
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Obtenció de la qualificació global de l’àrea:
 Competències pròpies de la matèria............................................. 80 %
•

Dimensió Històrica: 10 %

•

Dimensió Geogràfica: 50 %

•

Dimensió cultural i artística: 10 %

•

Dimensió ciutadana: 10 %

Competències digitals..................................................................... 5 %
Competències personals i socials................................................... 15 %
Per a totes aquelles activitats i exàmens que s’avaluïn amb una qualificació entre 0 i 10, l’equivalència amb les noves
qualificacions serà el següent:
 No assoliment (NA): entre 0 i 4,9.
 Assoliment satisfactori (AS): entre 5 i 6,9.
 Assoliment notable (AN): entre 7 i 8,9.
 Assoliment excel·lent (AE): entre 9 i 10.
La nota final serà el percentatge de les tres notes trimestral amb un arrodoniment a l'alça o no, segons l'evolució individual de
cada alumnat, tenint en compte el seu rendiment real i el seu rendiment esperat.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL I FINAL DE JUNY
Les recuperacions trimestrals, en general, es realitzaran fora de l'horari lectiu i constaran d'una prova extraordinària o de
l'entrega d'un treball de recerca d'informació relacionat amb els continguts donats al llarg del trimestre.
L'alumnat serà informat de les diferents dates de les proves extraordinàries amb prou antelació per poder-se preparar bé. En
el cas que l'alumnat no aprovi el trimestre en aquesta data extraordinària, haurà de recuperar el trimestre en la convocatòria
extraordinària de juny.
Per poder aprovar la matèria, o la part de la matèria, suspeses en la convocatòria extraordinària de juny caldrà que l'alumnat
faci un dossier que presentarà seguint les indicacions marcades pel professor i el seu departament didàctic. En la data
indicada amb antelació, l'alumnat entregarà el dossier i farà una prova extraordinària relacionada amb els continguts treballats
al dossier.
Un cop esgotades les convocatòries ordinàries i extraordinàries, es farà el percentatge de tots els trimestres i si el resultat és
superior a 5, aprovarà la matèria amb una nota que oscil·larà entre el 5 o el 6 com a màxim. En aquest cas no es tindran en
compte casos particulars degut a la naturalesa de les proves.
Per poder recuperar les matèries de cursos anteriors, l'alumnat rebrà la informació necessària per poder preparar la prova o
proves extraordinàries en les dates especificades pel centre.
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