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2. Avaluació i qualificació
Els objectius que l'alumne ha d'assolir al llarg del curs seran els següents:
1.
2.
3.

Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi.
Identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el medi físic.
Identificar els processos que regeixen els fets socials i les interrelacions entre fets polítics, econòmics i
culturals per a comprendre l'evolució de les societats.
4. Conèixer, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica i històrica del món,
d’Europa, de l’Estat espanyol i de les Illes Balears.
5. Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i esdeveniments històrics rellevants de la història
del món, d’Europa, de l’Estat espanyol i de les Illes Balears.
6. Conèixer, assumir i valorar les característiques específiques d'Europa.
7. Conèixer i valorar les característiques específiques del territori i de la identitat lingüística i cultural de les Illes
Balears, com també de la seva evolució històrica.
8. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i mediambiental.
9. Adquirir i emprar el vocabulari específic.
10. Seleccionar informació amb les tècniques propis de la geografia i de la història, així com realitzar tasques en
grup i participar en debats.

L' avaluació de l'alumnat tendrà present els següents aspectes:
–Es farà una prova després de cada unitat didàctica. En algún cas la prova escrita podrà ser substituida
per un treball, realitzat bé invididual o bé en grup.
–El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne tindrà a la part del
darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern.
–El no lliurament d'alguna de les tasques (quadern, treballs) suposarà el suspens del trimestre. Les
tasques s'han de presentar a les dates indicades. Es valorará la puntualitat en l'entrega de les tasques i
treballs.
–A l'hora de qualificar es tindrà en compte les proves o exàmens, el treball diari tant a l'aula com a casa,
així com l'actitud.
–Al llarg del curs també es tindran presents els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els
continguts, la presentació i l'ortografia.
–L'ortografia també es tendrà en compte en els exàmens o treballs i en les activitats diàries.
La qualificació es calcularà a partir de les notes obtingudes dels exàmens ( 50%), de les activitats
diàries ( 20%), de la revisió de quadern (20%) i l'actitud ( 10%).
La recuperació de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. En cas que l'alumne hagués de
presentar-se a la prova de setembre, el pla de recuperació consistirà en la realització d'un examen
( suposarà el 80% de la nota ) i l'entrega del treball d'estiu ( suposant el 20% de la nota ).
En el cas que qualque alumne hagués de recuperar les Ciències Socials de 1r d'ESO, es farà un pla de
treball i un examen a la convocatòria pertinent.
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3. Recursos i material necessari
Llibre de text: elaboració pròpia del centre, treball amb mitjans informàtics.
–Quadern de la matèria tipus espiral( l'alumne ha de mantenir durant tot el curs el mateix quadern ).
–Estoig: colors, regla, llapis, compàs, cola,...

4. Activitats complementàries
Al llarg del curs es té prevista alguna sortida relacionada amb el currículum de la matèria.
No es descarten altres possibles activitats en funció de l'oferta (exposicions, tallers,...).
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