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Curs 2017-18
Continguts o temes per avaluació:
Primera avaluació:
La fragmentació del món antic
Al-Andalus
L’Europa feudal
L’origen del primers regnes peninsulars
La cultura i l’art del Romànic

Segona avaluació:
Les ciutats de l’Europa medieval
El Regne de Mallorca a la Corona d’Aragó
La cultura i l’art del Gòtic
El naixement del món modern
El Renaixement, una nova concepció de l’art

Tercera avaluació:
L’època del grans descobriments geogràfics
L’imperi dels Àustries
L’Europa del segle XVII
La ciència i l’art del Barroc
El Regne de Mallorca sota els Àustries

Què s’avaluarà:
Procediments:
Lectura mecànica i comprensiva de textos senzills.
Adquisició de vocabulari general i específic.
Interpretació i confecció d’esquemes i de mapes conceptuals.
Interpretació de dades numèriques.
Interpretació i confecció de gràfics cronològics.
Localització geogràfica de fets físics i humans
Interpretació, de mapes temàtics, històrics i geogràfics.
Interpretació d’imatges: fonts i recreacions històriques.
Identificació d’estils artístics.


Actitud:
Puntualitat en començar la classe: ocupant el seu lloc i amb el
material necessari.
Autonomia i persistència a l’aprenentatge.
Plantejar / contestar qüestions relatives als continguts.
Tolerància i respecte vers els companys.
Valoració de la pluralitat ideològica i confessional.
Valoració del patrimoni cultural de les Illes i comportament adequat
a les sortides.

Com s’avaluarà:
MITJANS D’AVALUACIÓ:

Exercicis escrits. Periòdicament es faran exàmens de recapitulació.
Quadern d’activitats.
Aportacions a classe.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

Mitjana aritmètica de tots els exàmens fets al llarg del curs:
conceptes 40 %, procediments 40 %
Actitud: quadern i aportacions a classe 20 %.
La recuperació amb la qualificació final de 5 s’assolirà quan es doni

una de les dues condicions:
la mitjana del curs sigui de 5 punts i a la 3ª avaluació la mitjana
sigui com a mínim de 4 punts.
la mitjana de curs sigui de 4 punts i la de la 3ª avaluació sigui
com a mínim de 5 punts.
Per recuperar el curs anterior s’hauran de lliurar les activitats de
recuperació ben fetes i aprovar el curs que s’està cursant.

Altres consideracions:
La falta no justificada a un examen serà qualificada com a 0 punts.
Copiar a un examen serà qualificat com a 0 punts.

