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Exàmens. Es planteja treballar la matèria amb una prova escrita per trimestre que 
suposara el 80%-90% de la nota. El model serà proves PAU. Es baixarà nota per faltes 
d’ortografia

1a Avaluació: Relleu, climes, hidrologia i paisatges
2a Avaluació: Sectors primari, secundari i terciari
3a Avaluació: Població, Urbanisme i ordenació territorial

Treballs: Es poden plantejar alguns treballs voluntaris , sobretot per exposar alguns 
aspectes de la matèria en públic. En tal cas podran suposar fins a 1 punt més en el 
trimestre

Actituds/ Treball a l’aula: Suposa el 10% de la nota. El treball a l’aula es valorarà 
mitjançant l’entrega de fitxes i/o pràctiques. En el cas que el nombre de pràctiques 
s’incremente per reforçar la metodologia a l’alumnat estes pràctiques podrien suposar 
fins al 20% de la nota trimestral.

Treball fora del Centre : S’indicaran activitats del llibre i/o Aules per als dies en el que 
l’alumnat no acudix al centre. En cas de possible confinament la valoració de la matèria 
es realitzarà mitjançant pràctiques i activitats substituint l’examen presencial.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

Si la nota final no arriba a 5  l'alumne quedarà convocat a la prova d'avaluació 
extraordinària de juny o juliol.

PENDENTS

No hi ha alumnes amb l'àrea pendent.
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Exàmens. Es planteja treballar la matèria amb dos proves escrites per trimestre que 
suposaran el 70% de la nota. Es resta fins a 1 punt per faltes d’ortografia. Es pot 
utilitzar el valencià i/o l’anglés.

1a Avaluació: Crisi Antic Règim i Revolució Francesa ( Unit 1,2 ) i Industrialització ( Unit 
3 ) i Imperialisme ( Unit 6 )
2a Avaluació: I ( Unit 7 i 8 ) i  II Guerra Mundial ( Unit 10 )
3a Avaluació: Guerra Freda ( Unit 11 i 12 ), Espanya segle XX ( Unit 9 i 13 ) i Transició 
( Unit 14 )

Els temes tractats estaran formats per punts de més d’una unitat del llibre en algun cas.

Treballs: Es poden plantejar alguns treballs voluntaris , sobretot per exposar alguns 
aspectes de la matèria en públic. La nota màxima serà 1 punt per a la unitat 
corresponent.

Actituds/ Treball a l’aula: Suposa el 30% de la nota. Consistix en en l’entrega del 
dossier del treball de l’aula i la participació i implicació.

Treball fora del Centre : S’indicaran activitats del llibre i/o Aules per als dies en el que 
l’alumnat no acudix al centre. En el cas de confinament es treballaran les unitats 
mitjançant activitats via online.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL

L’avaluació és continua i la llei no contempla convocatòries extraordinaries. No obstant, 
es farà un seguiment de resultats i es recolzarà en activitats extra per aconseguir la 
nota mínima (5)

PENDENTS

S’entregarà un dossier d’activitats (20%)  de l’assignatura pendent que l’alumnat haurà 
de lliurar el mes de gener. Després de la corresponent correció, es farà un prova (80%) 
al mes de març/abril. 


