
FITXA PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ  

DEPARTAMENT      GEOGRAFIA i HISTÒRIA CURS 2022 / 23 

PROFESSOR/A     JULIO PEDRÓS GARCÍA 

 

ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

    GEOGRAFIA i HISTÒRIA (2ESO A, B, C i D) 
    CULTURA CLÀSSICA (2ESO i 4ESO –optativa-) 

NIVELL/S    2ESO  i 4ESO GRUP/S    TOTS  

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA (2ESO) 
 
   S’utilitzarà tant l’explicació teòrica per part del professor a classe com la realització d’activitats i 

exercicis del llibre per part de l’ alumnat, anàlisi i comentari de textos dirigits amb preguntes, 
anàlisi i comentari d’imatges i treballs d’investigació. També el treball amb videos i documentals. 
En relació als treballs d’investigació es posarà particular interés en els treballs d’art.  

 
   Unitats. 
 

1a AVALUACIÓ: UD 1 (TEMA 1) i UD 2 (TEMA 3 i 5).  

2a AVALUACIÓ: UD 3 (TEMA 2, 4 i 6) i UD 4 (TEMA 7, 8, 9 i 10).  

3a AVALUACIÓ: UD 5 (TEMA D1, D2, 7 i 10) i UD 6 (TEMA 11, 12, 13 i 14) 

 

    Criteris d’Avaluació/Qualificació: 

     Nota de cada avaluació: 60-70% mitjana dels exàmens (s’intentarà fer dos exàmens per 

avaluació, un per UD). En alguna UD es podrà fer un treball en grup amb presentació i exposició 

en lloc de l’exàmen. 20-30% tasques entregades, treball de classe, llibreta. 0-10% actitud. Nota 

final: Mitjana aritmètica de les tres avaluacions. En cas de què la mitjana de les tres avaluacions 

siga superior a 5 però tinga una avaluació amb una nota inferior a 3,5, l’avaluació final serà de 4 i 

caldrà que es presente a la prova de recuperació només de les avaluacions amb una nota inferior 

a 3,5.  

     Recuperació d’avaluació durant el curs: no es preveu. 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 
     
    No es preveu cap prova extraordinària per al juliol, però en relació a la matèria de Geografia i 

Història es proposarà als/a les alumnes amb algun trimestre suspés la realització d’una prova de 
recuperació abans de l’avaluació final. 

 

PENDENTS 

 
     L’ alumnat amb l’assignatura pendent de cursos anteriors es presentaran a la prova el dia que 

marque el Departament a fer un exàmen de tot el temari del curs pendent, que comtarà un 90% de 

la recuperació, i a entregar les activitats de recuperació establertes pel professor, que comptarà un 

10% . La nota de recuperació de la pendent serà de 5 per aquells/aquelles alumnes que superen 

la prova, independentment de la nota de l’examen o els treballs. Excepcionalment podrà ser de 6 



en cas que l’alumnat demostre un assoliment notable o excel·lent dels continguts recuperats 

 

CULTURA CLÀSSICA (2ESO) 

 
    S’utilitzarà tant l’explicació teòrica per part del professor a classe com la realització d’activitats i 
exercicis del llibre per part dels/de les alumnes, anàlisi i comentari de textos dirigits amb preguntes, 

anàlisi i comentari d’imatges i treballs d’investigació. També el treball amb videos i documentals. Així 
com la lectura i ressenya de llibres en relació a la matèria. 

Unitats. 

 

1a avaluació: UD 1  

2a avaluació: UD 2 i UD 3  

3a avaluació: UD 4 

 

Criteris d’Avaluació/Qualificació: 

a.- Conceptes (Exàmens, Treballs individuals puntuals ...):   70% 

b.- Procediments (Quadern de classe):                                 10% 
                             (Treballs, Lectura I ressenya de llibres):   10% 
c.- Actitud (Treball a l’Aula, Comportament ...):                     10%. 

 

     Nota final: Mitjana aritmètica de les tres avaluacions. En cas de què la mitjana de les tres 

avaluacions siga superior a 5 però tinga una avaluació amb una nota inferior a 3,5, l’avaluació final 

serà de 4 i caldrà que es presente a la prova de recuperació només de les avaluacions amb una 

nota inferior a 3,5.  

    Recuperació d’avaluació durant el curs: no es preveu.  

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 
         No es preveu cap prova extraordinària per al juliol, pero en relació a la matèria de Cultura 
Clàssica (2ESO) es proposarà als/a les alumnes amb algun trimestre suspés la realització d’una 

prova de recuperació abans de l’avaluació final. 
 
 

PENDENTS 

 

    L’ alumnat amb l’assignatura pendent de cursos anteriors es presentaran a la prova el dia que 

marque el Departament a fer un exàmen de tot el temari del curs pendent, que comtarà un 90% de 

la recuperació, i a entregar les activitats de recuperació establertes pel professor, que comptarà un 

10% . La nota de recuperació de la pendent serà de 5 per aquells/aquelles alumnes que superen 

la prova, independentment de la nota de l’examen o els treballs. Excepcionalment podrà ser de 6 

en cas que l’alumnat demostre un assoliment notable o excel·lent dels continguts recuperats 

 

 

 

 



CULTURA CLÀSSICA (4ESO) 

 
    S’utilitzarà tant l’explicació teòrica per part del professor a classe com la realització d’activitats i 
exercicis del llibre per part dels/de les alumnes, comentari de textos dirigits amb preguntes, anàlisi i 
comentari d’imatges i treballs d’investigació. També el treball amb videos i documentals. Així com la 

lectura i ressenya de llibres en relació a la matèria. 

Unitats. 

1era. AVALUACIÓ: 

1.- El Mediterrani. Confluència de cultures. 

2.- Moltes polis i una urbs. Grècia i Roma: divisió i centralisme. 

Llibre de Lectura: Vaixells negres damunt Troia. 

 

2ona. AVALUACIÓ: 

3.- Rètors i oradors. L’oratòria en la antiguitat. 

4.- L’oikos i la familia. La vida quotidiana. 

5.- Canteu, Muses! Les literatures grega i romana.  

Llibre de Lectura: Meditacions de Marc Aureli. 

 

3era. AVALUACIÓ: 

6.- Panatenees i Saturnals. La religió a Grècia i a Roma. 

7.- Filosofia i scientia. L’origen del pensament racional.  

Aspectes puntuals de les unitats 8.- (Déus i herois. La mitologia grecollatina) i 9.- (Fídies i 

Vitruvi. Art i arquitectura al món clàssic) 

Llibre de Lectura. A triar per l’alumnat d’entre els proposats pel professor.  

 

Criteris d’Avaluació/Qualificació: 

a.- Conceptes (Exàmens, Treballs individuals puntuals ...):                         70% 
b.- Procediments (Quadern o Llibreta de classe):                                        10% 

                             (Treballs d’investigació, lectura i ressenya de llibres...):  10% 

c.- Actitud (Treball a l’Aula, Comportament i interés per la matèria...):      10% 
 
       Nota final: Si algún alumne no arriba al 5, se’l proposarà la realització d’una prova de 
recuperació. 

     Recuperació d’avaluació durant el curs: no es preveu. 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

 
      No es preveu cap prova extraordinària per al juliol, pero en relació a la matèria de Cultura 

Clàssica (4ESO) es proposarà als/a les alumnes amb algun trimestre suspés la realització d’una 
prova de recuperació abans de l’avaluació final. 

 

PENDENTS 

 
     No es preveu cap alumne amb la matèria de CULTURA CLÀSSICA (4ESO) suspesa. 
 

 

COPIAR / PEGAR LES VEGADES QUE SIGA NECESSARI  


