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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  

Bloc I: 1a Avaluació  
Els estats, la divisió territorial 
i els sectors econòmics  

UD1 Els estats i la divisió del territori  

UD2 El sector primari i les grans unitats de 
producció  

UD3 Els recursos minerals, les fonts d’energia i el 
sector industrial  

UD4 El sector dels serveis: comerç i transport 
UD5 Altres activitats del sector dels serveis  

Bloc II: 2a Avaluació  
El món globalitzat i els reptes 
del desenvolupament  

UD6 El món, una economia globalitzada  

UD7 Els reptes del desenvolupament  

Bloc III: 3a Avaluació  
Història moderna: Cultures 
precolombines, imperi 
colonial, el Renaixement, el 
barroc i els Àustries. 

UD8 L’ampliació del món conegut  
UD9 El naixement d’una societat nova  
UD10 L’Europa del segle XVII 
UD11 L’Imperi de la casa d’Àustria  
UD12 Catalunya durant els segles XVI i XVII 

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat (formativa i 
formadora). Aquest progrés es constata en l’assoliment de les competències bàsiques 
transversals i també en les pròpies de l’àmbit social, relacionades amb les dimensions històrica, 
geogràfica, cultural i artística i ciutadana. 
 
El desenvolupament de les competències es treballa a partir dels continguts claus del 
currículum de CCSS i dels criteris d’avaluació establerts i consensuats a l’aula. En el procés de 
desenvolupament de la matèria s’utilitzaran diferents instruments d’avaluació, autoavaluació i 
coavaluació. 
 
La nota trimestral sortirà de la mitjana entre les proves escrites que comptabilitzaran un 60%, i 
els treballs realitzats que comptaran un 40%. 
La recuperació d’una avaluació no aprovada es farà treballant la matèria a través d’un dossier 
específic i/o una prova que s’acordarà amb l’alumnat. 



 

 
 

 
 

 
MATERIALS 
 
 
 
1. El llibre digital que s’utilitzarà durant el curs serà Geografia i Història 3er ESO-Edit. Santillana  
 
2. El material bàsic: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis. 
 
3. Classroom  
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints, etcètera.  
Es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes, treballant els mètodes de treball             
de la matèria, així com la terminologia específica. 

 
 

 
 

Sant Cugat del Vallès, setembre del 2019  


