Departament de Geografia i Història
Geografia i Història – 2n ESO
Curs 2019/20
Continguts 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 delBarroc.
• 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 mapes conceptuals.
-Interpretació i confecció de gràfiques i frisos 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.
-Interpretació de l'entorn: paisatges i patrimoni històric i cultural.

Actituds:
-Puntualitat en començar la classe: ocupant el seu lloc i amb el
material necessari.
-Autonomia i persistència a l’aprenentatge.
-Autoavaluació i control denotes.
-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:

aa Cada avaluació: mitjana ponderada de tots els continguts vists.
Com a mínim hi haurà dues proves escrites, es treurà la mitjana.
Exercicis escrits, valen el 80 %: conceptes 40 %, procediments 40
% Treballs i activitats lliurades, es farà la mitjana i ponderaran el 20
%. L’arrodoniment es farà tenint en compte la tendència i l’actitud.
aa Final ordinària: mitjana de les notes de tot el curs tenint en compte
l’evolució i l'actitud. La recuperació amb la qualificació final de 5
s’assolirà quan es doni una de les dues condicions:
aa La mitjana del curs sigui igual o superior a 5 punts i la de la tercera
avaluació com a mínim de 4punts.
aa La mitjana del curs sigui igual o superior a 4 punts i la de la tercera
avaluació com a mínim de 5punts.
aa Examen extraordinari de setembre: Recuperació a partir d’un llistat
de mínims de conceptes i de procediments. (Pàgina web) Exercici
escrit de conceptes i procediments. (fins a 8 punts)Presentació de
les activitats del llistat.(fins a 2punts)Arrodoniment segons la feina
feta durant el curs. (fins a 0,5 punts)
Com recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior. Dues
opcions: lliurant la feina d’estiu completa i ben feta o aprovant
el present curs.

Altres consideracions:
La matèria vista s'haurà de repassar i entrarà a exàmens posteriors.
Els exàmens escrits poden variar a la seva formulació segons les
circumstàncies: definir i situar cronològicament fets i conceptes,
completar un text o mapa conceptual, relacionar conceptes,
desenvolupar una qüestió, fer un fris cronològic, preguntes o proves
senceres de vertader/fals. El comentari de text, mapa, gràfica, dades,
etc. Es programaran sortides didàctiques segons les possibilitats.
La falta no justificada a un examen serà qualificada com a 0 punts.
Copiar a un examen serà qualificat com a 0 punts.

