CURS 2017/2018

PRESENTACIÓ
MATÈRIA

Geografia. 3r ESO

PROFESSORS

Jordi Maíz Chacón
jmaiz@iessantamaria.org
Jaume Tugores Frau
jtugores@iessantamaria.org

HORARI

3 hores setmanals

Informacions generals

La matèria de Geografia de 3r d'ESO pretén estudiar la geografia física i humana. La finalitat d'aquesta
àrea és estudiar les persones com a éssers que viuen dins una societat i la seva realitat en els aspectes
geogràfics, sociològics, econòmics i històrics.
Per a superar la matèria de Geografia hauràs de ser capaç de dominar uns mínims exigibles. Aquests
són:
•

Tenir un domini suficient dels continguts bàsics de cada una de les unitats.

•

Demostrar un maneig adequat de les tècniques de treball (mapes conceptuals, esquemes,
vocabulari...) desenvolupades durant el curs.

•

Analitzar i interpretar textos, gràfics i mapes.

•

Saber utilitzar diferents fonts geogràfiques i la terminologia específica.

•

Presentar adequadament i puntualment els treballs obligatoris.

•

Assistir regularment i amb puntualitat a classe.

•

Mantenir de forma ordenada tot els treballs de classe elaborats durant el curs.

•

Adoptar una actitud positiva tant a classe com durant les sortides escolars.
Continguts (UD)

Primera avaluació:
UD 0. Introducció a la Geografia
UD 1. El medi físic
UD 2. L'organització política del món
UD 3. La població mundial
Treball Cooperatiu – El medi físic
Segona avaluació:
UD 4. El món, una economia globalitzada
UD 5. El sector primari
UD 6. Mineria, energia i indústria
Treball Cooperatiu – La Globalització
Tercera avaluació:
UD 7. Els serveis
UD 8. Un món de ciutats
UD 9. Els reptes del desenvolupament
UD 10. La sostenibilitat mediambiental
Treball Cooperatiu – La sostenibilitat medioambiental
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Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...)

L'avaluació de la matèria de Geografia i Història no serà continua.
La qualificació de cada avaluació es calcularà a partir de les notes obtingudes dels següents apartats:
A. 60 % Proves escrites i exàmens.
B. 40 % Participació de les activitats diàries; quadern; tasques amb nota numèrica;
implicació, predisposició i col·laboració; treballs cooperatius.
Per superar la matèria cal obtenir uns mínims de cada un dels dos apartats i en cap cas es podrà
aprovar l'assignatura si la qualificació d'un dels apartats anteriors és molt baixa.
La qualificació de juny s'obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions, de les quals n'hi ha d'haver
almanco dues d'aprovades. En el cas que n'hi hagi una de suspesa, aquesta farà mitjana sempre i quan
la nota sigui com a mínim d'un 3,5.

Criteris de recuperació (durant el curs i setembre)

L'alumne podrà recuperar el mes de juny les avaluacions suspeses amb un examen específic.
Els alumnes que no hagin superat la matèria, podran recuperar-la a la convocatòria extraordinària de
setembre, on hauran de recuperar tota la matèria del curs.
A la convocatòria de setembre, els alumnes hauran de lliurar una feina d'estiu que representarà un 20
% de la nota final. L'examen representarà la resta (80%).

Altres

Materials que utilitzarem al llarg del curs:
•

El llibre de text: Geografia. Sèrie Descobreix. 3r ESO. Projecte Saber fer. Editorial Santillana.
ISBN 978-84-680-9125-9

•

Atles de Geografia. 3r ESO. Projecte Saber fer. Editorial Santillana.

•

Arxivador d'anelles, funda i carpeta per guardar les fotocòpies, bolígrafs (negre, blau i verd),
colors, rotuladors, regla, calculadora.

•

Fotocòpies que aportarà el centre i/o plataforma virtual.
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