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1a avaluació (del 13/09/21 fins al 22/12/21); 14 setmanes. Lliurament de notes: 22 de desembre.

Continguts essencials
Tema1.- La població

Criteris d’avaluació.
- Analitzar les característiques, la distribució, la
dinàmica i l´evolució de la població de les Illes
Balears i d´Espanya, així com els moviments
migratoris.
- Localitza al mapamundi els continents i les àrees
més poblades.

Tema 2.- La ciutat

- Reconèixer les característiques de les ciutats
espanyoles i les diferents formes d´ocupació de
l´espai urbà.
- Comprendre el procés d´urbanització a Europa, a
Espanya i a les illes Balears, i els pros i contres que
suposen.
- Entendre la idea de desenvolupament sostenible i
les implicacions que té.
- Assenyalar a un mapamundi les grans àrees
urbanes i analitzar-les.
- Reconèixer les activitats econòmiques dels tres
sectors que es duen a terme a Europa i a Espanya i
identificar diferents tipus de polítiques econòmiques.
- Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa

Tema 3.- Les activitats econòmiques

Tema 4.- El sector primari

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.
Continguts essencials
Tema 5.- El sector secundari

Tema 6.- El sector terciari
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Criteris d’avaluació.
- Explicar la desigual distribució de les regions
industrialitzades del món.
- Identifica i anomena algunes energies alternatives.
- Localitza en un mapa, els països més
industrialitzats del món.
- Analitzar l´impacte dels mitjans de transport a
l´entorn immediat.

- Comparar les dades del pes del sector terciari d´un
país amb les del pes del sector primari i secundari.
- Compara la població activa de cada sector a
diversos països i analitza el grau de
desenvolupament que mostren aquestes dades
Tema 7.- L´organització política del món i
Europa
3a avaluació

- Conèixer les diferents formes d´estat
- Comprendre l´estructura política i social

ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22; 9 setmanes.

2n.Batxillerat: del 25/04/22 fins al 31/05/22; 5 setmanes.

Continguts essencials
Tema 8.-L´organització política a
Espanya i illes Balears

Tema 9.- Els canvis mediambientals

Criteris d’avaluació
- Conèixer l´organització territorial d´Espanya.
- Distingeix en un mapa polític la distribució
territorial d´Espanya: comunitats autònomes,
capitals, províncies .
-Conèixer i analitzar els problemes i els reptes
mediambientals als quals han de fer front i les
possibles vies per superar-los.
.

Instruments d’avaluació
● Proves escrites ( 1 examen cada tema)
●
●
●
●
●
●

Treballs proposats per fer a casa
Activitats d’aula individuals i en petit grup
Intervencions a classe
Informes d’activitats complementàries
Quadern de classe (i de laboratori)
Actitud envers l’assignatura

Criteri de qualificació
(% de la nota)
60% de la nota

30% feina a classe, quadern,
deures...
10% actitud, comportament,
participació

La qualificació final de l´assignatura serà el resultat de fer la mitjana de les notes de les
3 avaluacions. Per aprovar, la qualificació final ha de ser igual o superior a 5. En el cas
de què un alumne/a suspengui la primera o/ i segona avaluació li serà entregada una
tasca per tal de millorar el seu rendiment acadèmic.
Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):
Es valorarà de forma especial:
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1. L´elaboració d´un tema i la seva exposició de manera clara i ordenada.
2. L´ús correcte del llenguatge específic de la matèria.
3. La correcta expressió escrita.
Si un alumne/a és sorprès copiant en un examen o presenta treballs copiats la qualificació serà
d´un 0 a l´esmentada prova.
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS A REALITZAR
treballs a lliurar mensualment
seguiment per part del professor de
l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

Precisau el % de contribució en la nota final i
l’horari d’atenció a l’alumnat
x
x
X ( si no ha aprovat el segon trimestre)

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA
si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre
mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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Posau una creu

x

x

