Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Arnau Cadell

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
CURS 2017 – 2018

NIVELL: Batxillerat

MATÈRIA: Geografia (1r i 2n. Batxillerat) PROFESSORA: M. Narváez
Els continguts es desenvoluparan al llarg dels 2 cursos de Batxillerat a raó de 2h. setmanals.

1. Llibre. El llibre de text que s’utilitzarà els dos cursos serà Geografia. Ed. Barcanova
2. Material: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis.
3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ

Blocs Temàtics

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)
1r trimestre. Treball trimestre

1r Batxillerat
1. La diversitat territorial i els paisatges: Relleu Clima,
vegetació.
2. El Medi i la Societat: recursos naturals, riscos ambientals i
impactes ambientals.

2n trimestre.

3.. Sector Primàri, Secundàri i Terciari.

3r trimestre.

2n Batxillerat

1r trimestre.

1.la dinàmica i l'estructura de la població
2.La ciutat i els sistemes urbans
3.Catalunya i espanya en un Món Globalitzat

2n trimestre.

7. L'Organització Política i Territotial

3r trimestre.

4.CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ.
L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat per a l’assoliment de les
competències bàsiques de batxillerat, especialment la pròpia de la matèria com és la competència en el
coneixement i interacció amb el món, sense oblidar-ne altres de caire transversal com són: la
competència comunicativa, la competència en recerca i la de gestió i tractament de la informació.
El desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts de la matèria, que
es valora en la proporció següent:
ACTITUD-INTERÈS MATÈRIA

TREBALL REGULAR BEN PRESENTAT PROVES

AVALUACIÓ

10%

20%

100%

70%

Per avaluar la matèria es realitzaran dues proves per trimestre i treballs d’aprofundiment i exposició
de temes, així com comentaris de diferents tipus de fonts. Es restarà 0,1 per cada falta d'ortografia, fins
a 1 punt com a màxim. Si un alumne no es presenta a un examen per malaltia o per altres causes,
aquest no se li repetirà a no ser que porti un justificant.
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Una avaluació suspesa durant el curs, pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta mitjana no
dona un resultat de 5, o si hi ha més avaluacions suspeses, l’alumnat haurà de presentar-se a la prova de
recuperació de final de curs.
L’alumnat que, per haver suspès dos o més avaluacions, s’ha de presentar a la prova extraordinària de
final de curs i la supera, tindrà una qualificació d’aprovat, 5, com a resultat del curs en la matèria

Si hi ha alumnat amb la matèria pendent del curs anterior, serà convocat a una prova de recuperació,
durant el curs. La prova es basarà en exercicis i continguts treballats en la programació de la matèria.

Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2017

