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CONTINGUTS

1. La Geografia, les seves branques i eines principals del geògraf.
2. L'espai on vivim.
3. Els estats del món. Política i territori. (La Unió Europea, Espanya i Catalunya)
4. L'activitat econòmica i els sectors de l'economia. Els centres de l'economia mundial i el procés de la Globalització
5. La demografia. La població al món, el seu creixement i les migracions
6. L' explotació i el control del recursos. El repte mediambiental i canvi climàtic.
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OBJECTIUS

De la mateixa manera, també queden articulats els objectius generals del curs:
• Identificació i ús de diferents tipus de fonts, valorant les seves aportacions al coneixement del medi
físic i de les formes de vida en el present i el passat.
• Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement social en l’anàlisi i
interpretació dels fenòmens, així com en la comunicació de resultats d’una recerca.
• Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural
dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat.
• Localització i caracterització de diferents paisatges, analitzant la interacció entre els grups humans i el medi i caracteritzant
les formes de vida que possibiliten.
• Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports, per
localitzar i per caracteritzar els grans àmbits geopolítics i econòmics.
• Cerca, anàlisi i contrast d’informacions estadístiques, gràfics i mapes, especialment amb suport TIC.
• Contrast i valoració crítica d’informacions diferents, incloses les dels mitjans
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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 trimestral 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 mitjants neceseris 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 en els exàmens, exercicis procedimentals, llibreta, actitud a
classe, feines encomanades, sortides*, treball i/o projectes, sent el resultat final: nivell no assolit, nivell satisfactori, nivell de
notabilitat i nivell d'excel·lència.
(*Les sortides són de caràcter obligatori).
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 %
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•

Dimensió ciutadana: 10 %

•

Competències digitals..................................................................... 10 %

•

Competències personals i socials................................................... 10 %

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
L'alumnat serà informat de les diferents dates de les recuperacions extraordinàries amb prou antelació per poder-se preparar
bé. En els casos particulars es seguirà el mateix procediment que en els casos de recuperació d'unitat didàctica. 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 de setembre caldrà que l'alumnat faci un
dossier al llarg dels mesos d'estiu (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 en el dossier.
En els casos particulars, es seguiran els procediments esmentats amb anterioritat. Un cop esgotades les convocatòries
ordinàries i extraordinàries, la professora 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.
________________________________________________________________

(A entregar al professorat)
En/Na___________________________________________________ com a
mare/pare/tutor legal de____________________________________ he rebut la
informació de la matèria _____________________________que cursarà la meva
filla/el meu fill del curs i grup ________i accepto la normativa.
Badalona, a ________ de _______________ de 201_

SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL

SIGNATURA PROFESSOR
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