
Àrea: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

CURS: 3r d’ESO

PER QUÈ ESTUDIAM GEOGRAFIA I HISTÒRIA?

La GEOGRAFIA ens permet:

● Situar qualsevol accident geogràfic, lloc o esdeveniment.

● Descobrir la importància de la Geografia física i política per

compremdre els esdeveniments actuals.

● 3. Prendre consciència de l’importància de tenir cura del

Planeta.

● 4. Ens ajuda a ser responsables de l’importància d’estimar i

conèixer el nostre entorn més proper per voler descobrir i

saber-ne més del més llunyà.

La HISTÒRIA ens permet:

● Saber explicar esdeveniments actuals mitjançant el

coneixement del passat

● Descobrir la importància de tenir memòria històrica per poder

entendre problemes actuals

● Conèixer més a fons la nostra història mes propera.

QUIN MATERIAL UTILITZAREM?

● Llibre de text.

● Material d’ampliació que s’anirà donant, així com els mapes.

● Utilitzarem bolígraf blau, negre, verd i vermell per corregir.

Llapis, goma, pintures, tissores i goma d’aferrar.



● Dossier per lliurar les tasques abans de les proves de cada

tema. El quadern ha d’estar net i ordenat amb títols i subtítols

per tal d’afavorir l’organització personal. Amb aquests dossiers

s’ajudarà a millorar l’habilitat d’aprendre a aprendre a concretar

conceptes i habilitats apresses.

● Classroom (puntualment per penjar qualque tasca o material)

COM S’AVALUARÀ?

● L'avaluació ha de ser formativa i contínua, ha de servir per a

millorar i per a que l’alumne aprengui a auto-regularse. 

● Ens fixarem en el que s’ha après i el proccés que s’ha seguit per

aprendre.

● L’avaluació es calcularà, tema a tema, seguint aquest criteri:

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ % EN LA

QUALIFICACIÓ

● Tasques i exercicis al quadern, dossiers,

presentacions…(feina diària i treballs

específics)

● Proves d’avaluació i de producción oral.

40% (tasques)

40%  (proves)

● Evidències de l’actitud en el treball diari .

Inclou les intervencions, la participació, la

implicació en la dinàmica de l’aula i 

l’actitud. La puntualitat i presència a les

aules.

20%



Qualificació Total 100%

Requisits:

● Per aprovar l’avaluació, és condició necessària tenir una

nota mitjana de 5 per a que faci mitjana amb la resta

d’evidències d’avaluació i tenir lliurats tots els dossiers,

complets i el dia assenyalat.

● Es recorda a l'alumnat que en cap cas es podrà aprovar

l'assignatura si hi ha un apartat de les evidències d’avaluació

qualificat amb un 0.

Altres evidències dels estàndards d’aprenentatge en el treball

diari tant a casa com a l’aula:

● Les feines s’han d’entregar dins el termini o dia establert. Si

l’alumne entrega la feina fora del termini acordat, la

puntuació màxima serà de suficient (5). Es puntuaran

també altres tasques orals de clase.

● Esforç, atenció, participació, i aprofitar el temps a classe.

● Actitud (parlar en un to adequat, respecte, seure correctament,

demanar torn de paraula, tenir preparat el material damunt la

taula).

● És molt important fer diàriament la feina encomanada i dur la

feina al dia així com també corregir els exercicis a classe.

Critèris de recuperació



No es fan exàmens de recuperació de les avaluacions suspeses, en

cas necessari es posaran activitats.

Avaluació ordinària

A final de curs es té en compte el caràcter continuu i el punt de

partida i progrés de l’alumne.

PERCENTATGE

EN LA NOTA FINAL

1era avaluació 30%

2na avaluació 30%

3era avaluació 40 %

Qualificació total 100 %

En cas de confinament, es revisaran els criteris de qualificació de

l’assignatura.

Correu electrònic de la professora: claradelatorre@cpedropoveda.org

mailto:claradelatorre@cpedropoveda.org

