
 Curs 2018-2019 Ciències Socials  3r  ESO

 1. Introducció

Temporització continguts nuclears CURS 3r ESO
1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació

Tema  1.  L'escenari  físic  de  les
activitats humanes

Tema  5.   Sector  secundari:  La
mineria, l'energia i la construcció

Tema  9.  L'estudi  de  la  població.  La
població espanyola

Tema  2.  L'organització  política  i
territorial de les societats

Tema  6.  Sector  secundari:  La
indústria Tema 10. Les migracions

Tema 3. L'organització econòmica de
les societats

Tema 7. Sector terciari: Els serveis, la
comunicació  i  la  innovació.  Els
transports i el turisme

Tema  11.  Els  processos
d'urbanització. La ciutat. L'espai urbà
en un món global

Tema 4. Sector primari: L'agricultura,
la ramaderia, la pesca i la silvicultura

Tema 8. Sector terciari: Les activitats
comercials i els fluxos d'intercanvis

Tema  12.  Natura  i  societat:
harmonies, crisis i impactes

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

1. Comprendre el territori com a resultat de la interacció de les societats sobre el medi.
2. Identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen el medi físic. 
3. Identificar els processos que regeixen els fets socials i les interrelacions entre fets polítics i econòmics 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. Conèixer, assumir i valorar les característiques específiques d'Europa, i en concret de l'Estat espanyol. 
6. Conèixer i valorar les característiques específiques ( polítiques, econòmiques, socials ) del territori Balear. 
7. Valorar i respectar el patrimoni cultural, lingüístic, històric, artístic i mediambiental.
8. Adquirir i emprar el vocabulari específic de l'àrea de les ciències socials. 
9. Seleccionar informació amb les tècniques propis de la geografia així com realitzar tasques en grup.  
10. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els seus valors i bases fonamentals. 
11. Utilitzar les imatges i les representacions cartogràfiques per identificar, localitzar i explicar objectes i fets

geogràfics. 
12. Cercar  i  seleccionar, comprendre  i  relacionar, tractar  i  comunicar  de  manera  organitzada  i  intel·ligible

informació verbal, escrita, gràfica,...

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 a la part del
darrera del seu quadern. Els pares signaran la revisió del quadern. 
–El no lliurament d'alguna tasca ( mapes, quadern, treball) suposarà el suspens del trimestre.
–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 envers l'assignatura. 
–Al llarg del curs també es tindran present 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 i  els  treballs  (70%),  del
quadern  (10%), de les activitats diàries (10%) i l'actitud (10%). 

La recuperació de les avaluacions suspeses es farà a final de curs. En el cas d'haver de presentar-se pel
setembre, es realitzarà un examen ( 80% de la nota ) i l'entrega de treball d'estiu ( 20 % de la nota). 

 3. Recursos i material necessari
•A. Albert Mas i altres; “GH 3.1 i 3.2 Geografia i història” Ed. Vicencs Vives.
•Quadern de l'assignatura tipus espiral
•Estoig amb material adequat per la correcta execució de les tasques, mapes, quadern,...

 4. Activitats complementàries
Al  llarg  del  curs  es  té  prevista  una sortida  al  Parlament de  les  Illes  Balears,  relacionada amb el  currículum de
l'assignatura, pel que fa referència a l'organització territorial i política de l'estat espanyol i de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.


