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Continguts per avaluació:
Primera avaluació
Introducció a la Geografia.
Geologia de la Península Ibèrica i els arxipèlags. Formació geològica i
modelat geomòrfic.
Meteorologia i Climatologia. Divisió climàtica de la península i els
arxipèlags
Els Recursos de la natura.

Segona avaluació
Relacions Home  Natura. Els paisatges vegetals potencials i la seva
modificació antròpica. Polítiques de protecció i conservació.
El Sector primari a l’Estat Espanyol. Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Els paisatges agraris.
La Reestructuració dels Espais Industrials. La Industria Espanyola i el
seu encaix dins la Unió Europea.
El Sector Terciari. El turisme. La Terciarització de l’economia
espanyola. La Balearització

El Comerç, els fluxes i les comunicacions a l’Estat Espanyol i els
vincles amb la resta de blocs comercials.
Tercera avaluació
Demografia. La Piràmide de Població. La població espanyola i la seva
dinàmica demogràfica.
Els Fluxos migratoris amb origen o destí Espanya. Anàlisi geogràfic i
històric.
Geografia urbana. La ciutat i el món urbà
Els Sistemes Urbans a l’Estat Espanyol.
Espanya a la Unió Europea.
Els desequilibris territorials a l’Estat Espanyol. Una visió històrica.
Polítiques regionals i de cohesió.
Què s’avaluarà:
Saber desenvolupar un tema de forma adequada i coherent.
Conèixer la base toponímica bàsica de l’Estat Espanyol.
Emprar adequadament la terminologia. Identificar i definir conceptes.
Cartografiar amb exactitud i precisió la base teòrica del currículum.
Comentar mapes.
Desenvolupar qüestions teòriques.
Recerca, elaboració i exposició d’informació oralment i per escrit.
Com s’avaluarà:
Cada avaluació: mitjana ponderada de tots els continguts vists.
Com a mínim hi haurà tres proves escrites on es valoraran tan els
continguts teòrics (conceptes) com els pràctics (procediments).
Mitjana de les proves escrites, que ponderaran el 80 i mitjana de
treballs i activitats lliurades, el 20 %

L’arrodoniment per excés o per defecte es farà tenint en compte la
nota de l’examen d’avaluació.
a)

Final ordinària: mitjana de les notes de tot el curs.

En cas de voler millorar la nota, l’alumnat haurà de lliurar els treballs o
activitats no presentades i fer un examen sobre tota la matèria. A la
qualificació final es ponderarà 80 % examen escrit i 20 % activitats i
treballs. L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució durant el
curs.
b)

Examen extraordinari de setembre:

A la qualificació ponderarà 80 % exercici escrit de tota la matèria, 20
% activitats i treballs presentats durant el curs (podran repetir els de
baixa nota i fer els no presentats) L’arrodoniment es farà tenint en
compte l’evolució durant el curs.

Altres consideracions:
Tenint en compte el plantejament de la matèria, els continguts
s’acumularan al llarg del curs i als exàmens hi tornaran a entrar.
Un exercici parcial sols es podrà recuperar a continuació de l’examen
el dia de l’avaluació i si la falta és justificada. (en cas contrari
comptarà a la mitjana com a 0 punts)
En cas de copiar a un examen o treball aquest comptarà com a 0
punts.
La puntuació de cada pregunta es farà sumant els elements ben
desenvolupats i restant els errors que podran suposar una
penalització de fins a 10 punts.

