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UNITATS DIDÀCTIQUES / DIMENSIONS:
Primera avaluació: dimensió geogràfica
• Unitat 1: L’activitat econòmica
• Unitat 2: Les activitats agràries i pesqueres
• Unitat 3: Recursos, energia i indústria
• Unitat 4: El sector de serveis
Segona avaluació: dimensió geogràfica
• Unitat 5: Un món globalitzat i desigual
• Unitat 6: L’organització política de les societats
• Unitat 7: Catalunya i Espanya avui
• Unitat 8: Europa i la Unió Europea
Tercera avaluació: dimensió històrica
•
•
•
•

Unitat 9: L’ampliació del món conegut
Unitat 10: Europa a l’edat moderna (segles XVI i XVII)
Unitat 11: Catalunya i la monarquia hispànica (1479-1700)
Unitat 12: Art, cultura i ciència a l’Europa moderna

RECURSOS I MATERIALS:
Per treballar aquesta matèria seguirem una metodologia digital, per això molts dels recursos i materials
necessaris estan relacionats amb l’àmbit digital. Tot i així també es plantejaran treballs més creatius on
l’alumnat haurà d’utilitzar materials fungibles.

INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’alumnat serà continuada. Cadascuna de les unitats didàctiques es qualificarà de la
següent manera.
Obtenció de la qualificació:
•

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA: 70%
- Activitats de classe, deures, exercicis variats, ...: 30%
- Elaboració d’un producte final de la unitat / examen....40%.

•

COMPETÈNCIES DIGITALS: 10%

•

COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS: 20%
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Programació:

Matèria

INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
Al llarg del curs hi haurà tres avaluacions, coincidint amb el final dels tres trimestres. La qualificació de
cada avaluació s’obtindrà de la mitjana resultant entre la nota de cadascuna de les unitats didàctiques
realitzades durant el trimestre.
Per tal de superar el trimestre l’alumnat haurà d’entregar les tasques a temps i ben realitzades.
Important:
•

Tots aquells treballs i activitats entregats de manera injustificada fora de termini seran penalitzats
amb un punt menys de la nota.
• Les faltes d’ortografia en treballs i activitats seran penalitzades amb un màxim d’un punt fins a
deu faltes.
Destreses a treballar en aquest curs:
•
•
•

La presa d’apunts.
Iniciació en la realització de l’estructura completa d’un treball.
Practicar l’exposició oral.

RECUPERACIÓ:
Si l’alumnat no supera satisfactòriament una avaluació tindrà dret a una recuperació en tornar de les
vacances immediatament posteriors dins les dates especificades a continuació i segons criteri del
professorat:
Avaluacions trimestrals:
• Recuperació primera avaluació: data a concretar
• Recuperació segona avaluació: data a concretar
• Recuperació tercera avaluació : data a concretar
Avaluació extraordinària:
Aquell alumnat que no superi la matèria al juny tindrà una avaluació extraordinària a finals del mes de
juny segons l’horari de recuperació que s’entregarà a final de curs juntament amb les notes.
Cursos anteriors:
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no assolides de
cursos anteriors.
EQUIVALÈNCIA ENTRE LES NOVES QUALIFICACIONS I LES NUMÈRIQUES:
Per a totes aquelles activitats i exàmens que s’avaluïn amb una qualificació entre 0 i 10, l’equivalència
amb les noves qualificacions serà la següent:
-

No assoliment (NA):

entre 0 i 4,4

-

Assoliment satisfactori (AS):

entre 4,5 i 6,4

-

Assoliment notable (AN):

entre 6,5 i 8,4

-

Assoliment excel·lent (AE):

entre 8,5 i 10
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