CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
NIVELL: 2n ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
-

-

Proves escrites: Es farà una prova escrita de cada tema, és valorarà amb una nota numèrica de 0 a
10. (Si un alumne durant un examen copia o en té intenció serà avaluat amb un 0).
Activitats de lliurament obligatori:
Elaborar un àlbum per a cada tema a partir d’un guió bàsic. Aquesta i qualsevol altre activitat que es
proposi s'ha de lliurar dins el termini previst i s'han de respectar les directrius que marqui el
professor.
Treball diari a l'aula i a casa: Això implica assistir regularment a classe, demostrar una bona actitud i
bon comportament, dur el material de treball necessari, realitzar les activitats proposades i no
interferir negativament en el desenvolupament de la classe.
Material: dur el material necessari per realitzar les activitats proposades a classe.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Qué fa el profesor per avaluar?
-

Avaluarà una prova escrita de cada unitat temàtica.
Corregirà els àlbums i les activitats proposades.
Donarà a conèixer als alumnes els criteris d'avaluació que aplicarà.
Valorarà l'actitud i el comportament a través de l'observació dels alumnes.
Ajudarà i guiarà als alumnes per facilitar-los el resultats positius de l'avaluació.

L'expressió es valorarà en totes les proves i treballs lliurats. Es restarà un 0,1 per cada falta
d'ortografia fins a un màxim d'un punt. També es descomptarà fins a un punt per mala presentació.
NOTA D'AVALUACIÓ
Percentatges aplicats:
70% de la qualificació de cada avaluació: proves escrites i/o orals.
30% de la nota s'obtindrà de la presentació de treballs individuals i en grup, exposicions a classe, àlbums, i
altres activitats que siguin proposades. A més de dur el material, participar, col·laborar, treballar dins l'aula i
fer els deures. També haurà d’esser puntual i assistir amb regularitat a les classes.
Com s’obté la nota per juny?
La qualificació final s’obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions. Es valorarà l’esforç demostrat per
l’alumne així com el seu progrés al llarg del curs.

RECUPERACIONS
Com s’obté la nota per setembre?

Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de:




entregar un dossier d’activitats de tota l’assignatura el dia de l'examen,que representa el 40% de la
nota final
presentar-se a un examen global: altre 40% de la nota
La nota de juny representa el 20% restant

Recuperacions durant el curs: no hi ha recuperacions durant el curs.
Procediments per millorar nota:
Els alumnes podran aprofundir en els diferents àlbums.
PENDENTS
Recuperacions de pendents: els alumnes que duen pendent Geografia i Història de 1r d'ESO, recuperen
si aproven la 1a i la 2a avaluació de 2n d'ESO.
En cas contrari, hauran de seguir el calendari previst pel Centre.

TEMPORALITZACIÓ
1a Avaluació
1. L’ inici de l'Edat Mitjana
2. L'Europa feudal
3. El desenvolupament de les
ciutats a l’edat mitjana

2a Avaluació

3a Avaluació

4. Al Andalus i els regnes cristians 7. La formació de l’Imperi
hispànics
espanyol
5. L’Edat Moderna, una nova era

8. L’ Europa del Barroc

6. Noves maneres de pensar:
Renaixement i Reforma

9. Introducció a la geografia

