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2. Avaluació i qualificació
Els objectius que l'alumnat 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 els 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 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 pròpies 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.
–El quadern es revisarà periòdicament, qualificant-ho en el full específic que l'alumne tindrà i custodiarà al llarg del
curs. Els pares signaran la revisió del quadern.
–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 i participació dins l'aula.
–Al llarg del curs també es tindran present els treballs i activitats diverses que s'avaluaran, valorant els continguts, la
presentació i l'ortografia.
–El lliurament de totes les tasques és obligatori, el no compliment suposarà el suspens del trimestre.
La qualificació es calcularà a partir de les notes obtingudes dels exàmens (50%), de les activitats (20%), del quadern
(20%) i l'actitud i participació (10%).
La recuperació de les avaluacions suspeses es farà al mes de juny. En el cas d'haver de presentar-se pel setembre, es
realitzarà un examen (80%), l'entrega de treball d'estiu (20%). La nota final de la recuperació de setembre serà la
suma dels percentatges esmentats.

3. Recursos i material necessari
• Tauleta/Tablet de cada alumne.
• Quadern personal de tasques de l'assignatura o arxivador.

4. Activitats complementàries
Al llarg del curs es té previst alguna sortida relacionada amb la matèria i a ser possible relacionada amb l'entorn més
pròxim del municipi. També, si s'escau, es participarà en aquelles activitats o sortides que puguin sorgir al llarg del
curs i que siguin d'interès i profit per a l'alumnat (exposicions, representacions teatrals...).

