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I N F O R M A C I Ó P E R A L’A L U M N A T I LES F A M I L I E S
✔

Objectius generals de l’assignatura de Geografia i Història:

Les ciències socials a primer d’ESO s’ocupen de l’estudi dels mitjans o dominis
naturals, tant des de la interacció dels seus elements com de les interrelacions
amb els grups humans en la configuració del territori. La valoració de la
biodiversitat i la necessitat de contribuir al seu manteniment.
També s’estudia l’evolució de les societats històriques des dels orígens fins a
l’edat antiga.
L'alumna-e comprendrà com és el món en què vivim, !es causes que han
provocat les característiques que té i les conseqüències que aquests fets poden
provocar.
Continguts i Temporalització:
1r Trimestre: Bloc de continguts referits a: Com és la Terra i com es representa;
i La Descripció de la Terra: els continents.
2n Trimestre: Bloc de continguts referits a: El paisatge d’Europa i d’Espanya i la
geografia física de les Illes Balears; Les persones i el medi; Introducció a la
història, l’estudi del passat i Els orígens de la humanitat
3r Trimestre: Bloc de continguts referits a: Mesopotàmia i Egipte; Els grecs i Els
romans.
✔ Avaluació, qualificació i recuperació.
Instruments, procediments i criteris d’avaluació.
Proves objectives, exàmens (normalment un per cada unitat didàctica).
Quaderns de treball de l'alumna-e: seran periòdicament revisats.
Activitats: individuals o en grup, del llibre de text, de recerca, exposicions orals,
sortides,...
Aquests tres instruments s’avaluaran tenint en compte els continguts, ortografia,
presentació i puntualitat en el seu lliurament.
Actitud, que s’avaluarà atenent a l’assistència, comportament, puntualitat,
participació, manifestació d’interès,...

- Les proves objectives de localització de geografia descriptiva suposen un
10 % de la qualificació total de la matèria.
- Les activitat realitzades amb els recursos informàtics suposen un 10 % de
la qualificació.
- Les activitats, orals o escrites, individuals o en grup i la revisió del quadern
suposaran el 40 % de la nota.
- El lliurament dels treballs són requisits indispensables per aprovar una
avaluació.
- L’actitud a classe (comportament, assistència, disponibilitat de material,
puntualitat, netedat en la presentació de les feines, interès, etc.) representarà
el 20 % de la nota.
- L’observació a l'aula (participació activa, interès, treball cooperatiu,
autonomia, correcció, etc...) representa el 20 % de la qualificació total de la
matèria.
- Per aprovar al juny és necessari com a mínim una mitjana de 5, i al manco
dues avaluacions aprovades i cap avaluació no presentada.
✔ Recuperació.
Aquells alumnes que no superin la matèria al mes de juny l’hauran de recuperar
al mes de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament d’un dossier
d’activitats.

Al setembre la qualificació del dossier d’activitats suposarà un 60% de la
nota i la prova escrita el 40% . Per aprovar serà necessari una nota global
mínima de 5.
✔ Materials per a l’assignatura:
Llibre de text:: Geografia i Història 1r. ESO. llles Balears. Santillana, quadern.
El detall envers aquest full informatiu s’especifica en la Programació de
l’assignatura que resta a disposició de l’alumnat i famílies i es pot consultar a la
següent pàgina web: socials.iesjuniperserra.net
Maria de Lourdes Bergas Mas
Caterina Femenia Castelló
Ferran Jover Comas

✔ Qualificació.
-La qualificació de la matèria serà expressada en forma numèrica, sense
decimals, de l'1 al 10.
- La qualificació necessària mínima per superar la matèria és com a mínim de 5.
- Les proves objectives de consolidació de coneixements conceptuals i
destreses procedimentals, orals o escrites, representen el 20 % de la
qualificació total de la matèria.
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