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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
Aquesta informació adreçada a l’alumnat del centre i a les seves famílies
consisteix en un breu resum dels principals aspectes d’interès per comprendre
el desenvolupament dels estudis que realitzaran el present curs. L’alumnat i les
seves famílies poden accedir a aquest document públic en qualsevol moment a
la pàgina web del departament: http://socials.iesjuniperserra.net

✗

Objectius generals de l’assignatura

Durant aquest curs s’estudiarà geografia. També es pretén que a final de
curs l’alumnat sigui capaç de realitzar i interpretar correctament diversos gràfics
i mapes amb informació geogràfica, així com despertar el seu interès cap a les
Ciències Socials com a àrea de coneixement que permet comprendre bona part
dels fenòmens quotidians que ens envolten, i una curiositat per conèixer les
diferents cultures del món des del respecte i el coneixement i la valoració de la
cultura pròpia.

✗

Continguts

1a. Avaluació: Unitats 1 a 4
2a. Avaluació: Unitats 5 a 8
3a. Avaluació: Unitats 9 a 12

✗

Resum del criteris general d’avaluació

- Elaborar de manera autònoma resums i esquemes.
- Comprendre, utilitzar i aprendre els conceptes i el vocabulari propis de la
matèria
- Elaborar i analitzar amb correcció diferents tipus de gràfiques, mapes, etc.
- Presentar puntualment i de manera ordenada les activitats proposades

✗

Instruments d’avaluació i criteris de qualificació

La qualificació de la matèria serà expressada en forma numèrica, sense
decimals, de l'1 al 10.
Aproven la matèria aquell alumnat que al final del procés d'aprenentatge
assoleix els objectius fixats a aquesta programació. 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 50 % de la
qualificació total de la matèria.
✔ Les activitats, orals o escrites, individuals o en grup, suposaran el 40 %
de la qualificació. Es valorarà : el lliurament puntual d’exercicis ( tasques a
casa , treballs d’investigació...); mantenir el quadern de classe al dia (exercicis
corregits, esquemes, vocabulari, mapes...); observar una bona presentació del
quadern i del llibre.
✔ El lliurament dels treballs és requisit indispensable per aprovar una
avaluació.
✔ L’observació a l'aula (participació activa, interès, treball cooperatiu,
autonomia, correcció, etc...) representa el 10 % 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.
✔ Al setembre la qualificació del dossier d’activitats suposarà un 60% de la
nota i la prova escrita el 40% .
✔ Per aprovar la matèria serà necessari una nota global mínima de 5. Les
proves escrites combinaran una part de vocabulari, activitats de
desenvolupament i activitats pràctiques. Després de la correcció de cada prova
l’alumnat rebrà informació relativa al seu grau de competència.
✔ Les qualificacions seran numèriques del 0 al 10.
✔ Per aprovar cada una de les avaluacions l’alumnat ha d’obtenir una
qualificació global igual o superior a 5.
✔ La qualificació de juny serà resultat de la nota mitjana de les 3
avaluacions, i la matèria es considerarà superada amb una nota igual o
superior a 5.
✔ Els alumnes que no superin la matèria tenen dret a l’avaluació
extraordinària de setembre: hauran de presentar una feina i presentar-se a una
prova escrita.
El professorat de la matèria
Maria de Lourdes Bergas Mas
Caterina Femenia Castelló
Palma de Mallorca a 21 d'octubre de 2010
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