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0

CONTROL DE CANVIS

LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió

Data

Descripció de la modificació *

0

Juny 2016 Creació per canvi legislatiu

1

Juny 2017 Actualització

* S'indiquen els números de les Unitats Didàctiques que s'han modificat i els ítems que resulten afectats
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1

FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ

Hores totals:
Els continguts i els objectius de la matèria, són els prescrits en el currículum vigent.
h.totals

Quadre de distribució de les hores/UD
UD1 4 4 4 4
4 4 4 4
UD2
4 4 4 4
UD3
4 4 4 4
UD4
4 4 4 4
UD5
4 4 4 4
UD6
4 4 4 3
UD7
1 4 4 3
UD8
1 4 4 4 2
UD9
2 4
UD10

16

setman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
a

140

1r Trimestre (12 setmanes)
UD1 EL MEDI FÍSIC D’ESPANYA I CATALUNYA

16
16
16
16
16
15
12
15
6

Hores

16

1.1 Les característiques del relleu i dels sòls d'Espanya

1

1.2 La formació geològica del relleu peninsular

2

1.3 El relleu peninsular

11

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

2

UD2 LA DIVERSITAT CLIMÀTICA I LA VEGETACIÓ D’ESPANYA I DE CATALUNYA

16

2.1. Mecanismes i factors que influeixen sobre els climes

3

2.2. La distribució i característiques dels climes peninsulars

7

2.3 L'escalfament climàtic i la desertització

4

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

2

UD3 ELS RECURSOS I L’ENERGIA

fet

16

3.1. Els recursos hídrics

4

3.2. Els recursos energètics

5

3.3 La descarbonització i les energies renovables

3

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

4
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P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics

3

2

1

40%

20%

40%

Treballs

Proves finals/globals
escrites

Altres *

Hores

2on Trimestre (12 setmanes)
UD4 ELS PAISATGES NATURALS I CULTURALS

16

4.1. Definició i característiques dels principals conceptes: La biodiversitat, l'acció antròpica i el
paisatge

2

2

4.2. Els paisatges vegetals d'Espanya
4.3. Els paisatges culturals i naturals i la seva protecció a Espanya i Catalunya
4.4 Repercussions ambientals de les activitats econòmiques i de les cimeres climàtiques

6
4
2

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
UD5 LA POBLACIÓ I ELS FLUXOS MIGRATORIS A ESPANYA I CATALUNYA

16
7

4.1. L’Estudi de la població espanyola

7

4.3. Els fluxos migratoris i la mobiiitat

2

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

UD6 L’ESPAI RURAL (SECTOR PRIMARI)

16

6.1. Característiques de la població, la producció i el comerç agraris

6

6.2. Els paisatges agraris d'Espanya

5

6.3. L'activitat pesquera

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

4

P r o v e s

fet

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics

Treballs

Proves finals/globals
escrites

3

1

1

1

40%

10,00%

10,00%

40%

Altres *
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Hores

3er Trimestre (11 setmanes)
UD7 INDUSTRIA, SERVEIS I COMUNICACIONS (SECTOR SECUNDARI I TERCIARI)

15

7.1. El procés industrialitzador a Espanya i les seves característiques actuals

5

7.2.Els canvis tecnològics, científics i organitzatius a la indústria

2

7.3. Les activitats i les característiques del sector terciari a Espanya

6

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

2

UD8 GEOGRAFIA DE CATALUNYA (GEOGRAFIA FÍSICA, DEMOGRAFIA, ECONOMIA)

12

8.1. Geografia humana de Catalunya

4

8.2. Geografia econòmica de Catalunya

4

8.3 Geografia urbana de Catalunya

2

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

2

UD9 LA CIUTAT(ESTRUCTURA I MORFOLOGIA), PROCÉS D’URBANITZACIÓ I

15

XARXES URBANES

9.1. Les característiques de l'espai urbà

6

9.2. Les ciutats i les xarxes urbanes: Evolució, característiques actuals i distribució sobre el
territori espanyol.

6

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

3

UD10 L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA D’ESPANYA I DE CATALUNYA I EL SEU CONTEXT A
EUROPA I AL MÓN

6

10.1. Característiques del sistema polític i territorial espanyol

4

10.2. La globalització, la UE i el procés d'integració d'Espanya

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

fet

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics

Treballs

Proves finals/globals
escrites

3

1

1

1

40,00%

20%

Altres *

40%
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1.1

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
Convocatòria ordinària
Estructuració
L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot el curs, i es donaran qualificacions
trimestrals informatives. En aquesta, es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel
Departament d’Educació.
Al llarg de cada avaluació es realitzaran activitats avaluables que poden ser proves escrites
(exàmens parcials), exercicis pràctics i/o elaboració de treballs per tal d’avaluar els
coneixements i els procediments de l'alumnat.
En el cas de que hi hagi alumnes que no realitzin les proves escrites el dia en que es
programin, la norma general serà que aquestes no es poden repetir. Malgrat això, en cas de
força major, excepcionalment i discrecional es podrà repetir una prova escrita, sempre que la
justificació estigui degudament documentada a criteri del professor.
Per altra part, la realització d’exercicis i activitats i treball és obligatòria. Si no s’entreguen, la
nota serà un 0.
Al final de l'avaluació es farà un examen global, dins de la setmana d’exàmens de 1er i 2on
trimestre. Aquest abastarà tota la matèria donada durant el trimestre i serà obligatori per tots
els alumnes.
Cada vegada que una prova escrita hagi estat corregida, si cal, es farà i comentarà a la
pissarra. Després els alumnes tindran accés als seus propis exercicis per a aprendre dels
seus errors, prendre notes i comprovar la correcta aplicació dels criteris de correcció. I en el
seu cas, fer les reclamacions que calguin. Una vegada acabada la revisió, els exàmens i
totes les proves avaluables seran recollits i arxivats al departament durant el temps indicat per
la normativa vigent.
Càlcul de les notes
En general, tret que es digui quelcom en sentit contrari i de forma puntual, les notes sempre
seran numèriques amb tots els decimals. A tal efecte es farà anar el corresponent full de
càlcul. Al passar-les a les actes d'avaluació s'arrodoniran
· Si el primer decimal és inferior a 5 s'arrodonirà la nota truncant tots els decimals.
· Si el primer decimal és igual o superior a 5 s’arrodonirà la nota a l’enter superior immediat
Càlcul de la nota d'una avaluació
La nota de l' avaluació(NA) tindrà dos parts: Nota d'Avaluació Contínua(NC) i Nota de
l'Examen Global (NG).
1.La nota d'avaluació contínua (NC) es calcularà de la següent manera:
Totes les proves escrites, exercicis pràctics i elaboració de treballs realitzats al llarg de
l’avaluació i que es considerin proves avaluables (A) tindran una valoració determinada P.
Per tant, NC = ∑P*A
2.La nota de l'examen global (NG) és la nota obtinguda en l'examen global trimestral.
3.La Nota d'Avaluació (NA) s'obtindrà de la següent manera:
NA=0,6.NC+0,4.NG
En el cas de que algun exercici pràctic o treball no es presenti en la data que s'indiqui, es
podrà presentar el dia de l'examen global. Aquest retard, en el cas de que no es pugui
justificar convenientment, pot suposar una penalització en la nota de fins a 3 punts.
En el cas de que NG<4 la nota màxima de l'avaluació serà un 4.
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Càlcul de la nota final de curs
La nota final del curs resultant definitiva serà
NF= ((NA1 + NA2 + NA3 ) /3) sempre que alguna nota d'avaluació (NA1,NA2,NA3) no sigui
<5
L'alumne que obtingui NF>5 li quedarà el curs aprovat, i podrà millorar la nota en l'examen de
convocatòria ordinària i millora de nota
L'alumne que tingui alguna Nota d'Avaluació (NA1, NA2, NA3) <5 tindrà una NF <5 i el curs
suspès i podrà recuperar amb l'examen de convocatòria ordinària i millora de nota.
La nota final de curs no es guardarà en cas de repetir curs.
Exàmens de recuperació dins del període ordinari
Durant la 2a avaluació hi haurà un examen de recuperació (R) de la 1a avaluació per aquells
alumnes que la tinguin suspesa, i que normalment es farà durant el període de les 4
setmanes lectives posteriors a la finalització de la 1a avaluació.
Així mateix durant la 3a avaluació hi haurà un examen de recuperació (R) de la 2a avaluació
per aquells alumnes que la tinguin suspesa, que normalment es farà durant el període de les
4 setmanes lectives posteriors a la finalització de la 2a avaluació.
És requisit indispensable per poder-se presentar a aquests exàmens de recuperació haver
presentat el dia de l'examen, tots els exercicis pràctics i treballs avaluables de l’avaluació que
es vol recuperar i que no s'havien presentat durant l'avaluació, fet que no implica la seva
qualificació.
La nota de recuperació (RE) es convertirà amb la nova NA de l'avaluació corresponent.
Convocatòria extraordinària
A final de curs, un cop esgotat el període ordinari, els alumnes que no hagin aprovat la
matèria disposaran, com a última oportunitat, de l'examen de convocatòria extraordinària de
recuperació la qual abastarà els continguts de tot el curs acadèmic, és a dir, de les 3
avaluacions.
La convocatòria extraordinària constarà, exclusivament, d'un examen, és a dir, no es podran
presentar cap tipus de treballs. En el examen hi podrà haver preguntes/exercicis relatius als
treballs/pràctiques realitzats al llarg de tot el curs.
L’examen de la convocatòria extraordinària el proposa el professor que imparteix la matèria,
basant-se en uns criteris comuns de tot el departament, i serà el mateix per a tots els
alumnes. Els criteris d'avaluació d'aquest examen extraordinari seran els fixats pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els criteris vigents, en aquest
moment, diuen: "Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc".
La nota que constarà com a definitiva s'obtindrà truncant tots els decimals, és a dir, no
s'efectuarà cap tipus d'arrodoniment.
Valoració gramatical i expressiva
A criteri final de cada professor, els exàmens i activitats avaluables podran ser penalitzades
fins a - 0.5 punts, en cas de mancances i errors ortogràfics, sintàctics, expressius i de
presentació.
Competència Comunicativa
L'avaluació de la competència comunicativa es farà seguint els criteris acordats en la
Comissió Pedagògica de Batxillerat
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1.2

BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS
TÍTOL

Geografia 1

AUTOR
A. Albert Mas, D. Bosch Mestres,
C. García Ruíz, N. González-Monfort

EDITORIAL
Vicenç Vives

Hi és a la
BIBLIOTECA?
Si

. Conexions a internet
. Power points amb recursos relacionats amb diferents aspectes de la Geografia
- Presentació en Power point elaborada pels propis alumnes.

pàg 9 de 9
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Fitxer: ZGE_R0.odt

