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RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS
Seguiment dels alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors
Departament: Geografia i Història

Curs: 1r ESO
Alumne:

Matèria: Geografia i Història
1.- Activitats de reforç
a) Continguts:
A. Dossier de recuperació part geografia
B. Dossier de recuperació part d’història (des de la prehistòria fins la caiguda de l’imperi Romà).
b) Dates de lliurament:
A. 22 de gener de 2020
B. 22 de abril de 2020

2.- Exàmens
a) Continguts:
A. Part de geografia:
TEMA 1 Introducció a la geografia física. La terra i la seva representació
TEMA 2 El relleu terrestre
TEMA 3 L’aigua
TEMA 4 Climes i biomes
B. Part d’Història
TEMA 5 La Prehistòria
TEMA 6 Les primeres civilitzacions històriques
TEMA 7 Hellas
TEMA 8 La civilització romana
b) Dates:
A. 22 de gener de 2020
B. 22 d’abril de 2020

3.- Instruments d’avaluació i criteris de qualificació
Com es valora cadascun dels instruments d'avaluació i com s'obté la nota final de cada avaluació i de la
qualificació definitiva.
Criteris de qualificació:
- L’elaboració dels dossiers serà obligatòria i comptarà un 40% de la nota final. (20+20)
- La realització dels exàmens correspondrà al 60% de la nota final. (30+30)
- Per donar l’assignatura per recuperada s’haurà d’obtenir un mínim d’un 5 sobre 10 en les dues parts.
- La nota final serà el resultat de fer la mitjana ponderada entre les quatre proves.
Instruments d’avaluació:
- Per als dossiers: rúbriques per avaluar els exercicis en el seu conjunt. Es tindrà en compte: la puntualitat
en l’entrega, els aspectes formals (ordre, claredat,...), la qualitat de les respostes (assoliment d’objectius
didàctics) i la correcció en l’expressió (ortografia bàsica i domini del lèxic propi de l’assignatura).
- Exàmens.

Professor responsable: Sergi Nebot
El tutor enviarà SMS a la família.

