Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Marianao
FULL INFORMATIU BATXILLERAT
Avaluació
Departament : Ciències Socials
MATÈRIA: GEOGRAFIA

CURS 2021/22

CURS: SEGON

Matèria : modalitat

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Llegir i comparar diversos documents cartogràfics a diferents escales i saber utilitzar els més
adequats per als propòsits d’una determinada recerca o per resoldre una tasca concreta.
2. Comprendre el concepte de globalització i saber interpretar determinats fenòmens de la realitat
regional i local a la llum de fenòmens més globals, distingint les particularitats dels fenòmens
locals.
3. Descriure els trets bàsics del medi natural europeu, espanyol i català, localitzant els principals
conjunts paisatgístics i valorant seu el grau de preservació i equilibri ecològic.
4. Identificar els canvis i les permanències en les activitats econòmiques a Catalunya i Espanya,
explicant algunes de les tendències actuals, especialment les que afectin a la gestió dels recursos
i a l’ordenació del territori més proper.
5. Analitzar i valorar les conseqüències de les accions humanes sobre el medi, identificant les
problemàtiques bàsiques que afecten els espais geogràfics català i espanyol i les principals
mesures de protecció i recuperació.
6. Interpretar, a partir d’informacions procedents de fonts gràfiques, estadístiques i cartogràfiques,
els trets bàsics de les dinàmiques demogràfiques catalana i espanyola, en el context europeu i
mundial, identificant l’impacte dels fenòmens migratoris.
7. Interpretar els grans trets del procés d’urbanització a Catalunya i Espanya i reconèixer-lo a
partir d’algun exemple concret, valorant la incidència del creixement urbà sobre el territori i
algunes de les problemàtiques de les grans ciutats.
8. Planificar una recerca a l’entorn, seleccionar les fonts adequades i aplicar les tècniques
geogràfiques per analitzar els fets i comunicar els resultats de la recerca, emprant el vocabulari
pertinent.
9. Interpretar i valorar críticament les informacions geogràfiques divulgades pels mitjans de
comunicació, demostrant una actitud compromesa per assolir una societat més justa i un
repartiment equitatiu dels recursos.

EINES I SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’avaluació es farà per mitjà de:
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80%

20%

Un control trimestral, com a mínim.
Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
Exposicions orals individuals.
Treballs monogràfics individuals i/o grupals.
Assistència,puntualitat.
Motivació i interès envers la matèria.
Actitud de l’alumne.

L’avaluació serà continua tenint en compte els paràmetres esmentats.
Obtindran una avaluació positiva del curs aquells alumnes que superin com a mínim dos
avaluacions, sent obligatòria la 3a, i la mitja aritmètica de les tres avaluacions sigui igual o
superior a 5. L’avaluació suspesa haurà de tenir una nota mínima de 4.
En el procés d’avaluació es tindran en compte les faltes ortogràfiques, descomptant 0,1 per
falta. Màxim a descomptar 1 punt.
És important recordar que l’assistència a classe és obligatòria, i que l’alumne perd el dret a
l’avaluació continua si supera un 25% de faltes d’assistència NO justificades degudament
al trimestre, segons normativa del NFOC. Haurà d’anar a l’examen de maig trimestral.
Els alumnes que vulguin millorar nota de tot el curs ho podran fer als exàmens de millora
de maig.
SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Les avaluacions suspeses es recuperaran durant el mes de maig.
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar un examen
extraordinari de recuperació de tota la matèria al juny.

NORMATIVA
Currículum de batxillerat: Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
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