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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

0. Introducció al coneixement 
geogràfic 
1. La diversitat geomorfològica 
espanyola 
2. La diversitat climàtica    
espanyola. 
3. La diversitat hídrica i     
biogeogràfica 
4. Els paisatges naturals i les      
interrelacions naturalesa i   
societat 

5.Els espais del sector primari 
6. Els espais industrials 
7. Els espais de serveis 

 

8.  La població espanyola 
9. L'espai urbà 
10.L'organització territorial i els    
desequilibris regionals  
11.- Espanya a la Unió Europea 
12.- Espanya al món 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 

L’observació a l’aula. 
L’avaluació de l’alumnat de les matèries de Ciències Socials ha de contemplar l’observació del              
treball a l’aula, tot considerant l’interès i l’actitud vers les tasques individuals i el treball en                
grup. Així són objecte de valoració les intervencions, les exposicions orals, la participació activa              
i les manifestacions d’una actitud activa i constructiva envers el propi aprenentatge.  
Els treballs realitzats. 
En totes les proves i treballs es valorarà la qualitat informativa, l’esperit crític i creatiu, la                
correcció expositiva, estructuració i ordenació de les idees i la utilització de conceptes propis              
de les ciències socials.  
Les proves escrites. 
Seran la base de l’avaluació.  

 
2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació       2 

Exàmens, exercicis teòrics... 80 % 

Pràctica, entrega de quadern, tasques i actitud... 20 % 

Correcció lingüística sobre la nota de qualsevol activitat (exàmens, activitats, etc). -10% 
 



 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens)                               3 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                              4 

Exercicis de recuperació (exàmens): Durant el mes de maig es farà la recuperació dels continguts 
suspesos. 

Exercicis de recuperació (exàmens): Durant el mes de juliol es farà un examen de recuperació 
dels constinguts suspesos de la matèria. 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Llibre de text “Geografia” Edt. ANAYA. 
ISBN: 978-84-698-1552-6 

Altres recursos - Material complementari lliurat pel professorat. 
- Atles geogràfics i històrics.  
- Diccionaris generals i específics de la matèria.  
- Premsa.  
- Mapes murals. 
- Material audiovisual: documentals, pel·lícules...(Disponible al centre) 
- Material informàtic de recerca: Internet. (Accessible i disponible al centre) 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a 
avaluació 

Preu 3a 
avaluació 

Preu Pendent de 
concretar 

Preu 

Sortida a la 
Serra de 
Tramuntana 

8 €       

 


