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1. OBJECTIUS 
L’ensenyança de la Geografia al batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament de les  següents 
capacitats: 

 
1. Comprendre i explicar l’espai geogràfic espanyol com un espai dinàmic, caracteritzat pels 
contrastos i la complexitat territorial, resultat de la interacció de processos socials, econòmics, 
tecnològics i culturals, que han actuat en un marc natural i històric. 
 
2. Identificar i comprendre els elements bàsics de l’organització del territori, utilitzant conceptes 
destreses específicament geogràfiques, per analitzar i interpretar un determinat fenomen o situació 
territorial, valorant els nombrosos factors que intervenen, utilitzant en la seva descripció i explicació 
la terminologia adequada. 
 
3.Conéixer les característiques dels diferents mitjans naturals existents a Espanya, identificant els 
trets geogràfics que defineixen el territori espanyol posant-los en relació amb els grans mitjans 
naturals europeus. 
 
4.Comprendre la població com un recurs essencial del que la distribució, dinàmica i estructura 
intervenen de forma rellevant en la configuració dels processos que defineixen l’espai. 
 
5. Analitzar els distints tipus d’explotació de la naturalesa així com les activitats productives i els 
seus impactes territorials i mediambientals reconeixent la interrelació entre el medi i els grups 
humans  i percebent la condició d’aquests com agents d’actuació primordial en la configuració 
d’espais geogràfics diferenciats. 
 
6. Interessar-se activament per la qualitat del medi ambient, ser conscient dels problemes derivats  
de certes actuacions humanes i entendre la necessitat de polítiques d’ordenació territorial i d’actuar 
pensant en les generacions presents i futures, sent capaç de valorar decisions que afecten a la gestió 
dels recursos i a l’ordenació del territori. 
 
7. Comprendre les relacions que existeixen entre els territoris que integren Espanya i la Unió 
Europea desenvolupant actituds de coneixement, apreciï i cooperació vers els espais pròxims i 
llunyans al propi hàbitat superant els estereotips i prejudicis. 
 
8. Explicar la posició d’Espanya en un món interrelacionat, en el que coexisteixen processos 
d’uniformització de l’economia i de desigualtat socioeconòmica.   

 

 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

 

UNITAT 1: LA GEOGRAFIA I L’ESTUDI DE L’ESPAI  
 

1ª AVALUACIÓ 
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CONTINGUTS: 
Concepte de Geografia.  
Característiques de l'espai geogràfic . 
 
El territori com a espai de relacions humanes i socials especialitzades: El territori centro d'interacció 
de les societats: el desenvolupament sostenible. 
 El concepte de paisatge com a resultat cultural.  
Les tècniques cartogràfiques: Plànols i mapes, els seus components i anàlisis. 
 La representació gràfica de l'espai geogràfic a diferents escales.  
Obtenció i interpretació de la informació cartogràfica. 

 

 
 

UNITAT 2: El RELLEU ESPANYOL, LA SEVA DIVERSITAT GEOMORFOLÒGICA 
 
CONTINGUTS: 
Espanya i la seva singularitat geogràfica: unitat i diversitat.  
El relleu espanyol, la seva diversitat geomorfològica: Localització dels principals accidents 
geogràfics. 
 L'evolució geològica del territori espanyol conforma les diferents morfoestructuras.  
Identificació de les unitats del relleu espanyol peninsular i insular i trets de cadascuna.  
Litologia peninsular i insular i formes de modelatge. Tall topogràfic: realització i anàlisi.  
Els sòls a Espanya: varietat edàfica i les seves característiques 

 
 

 

 
UNITAT 3:LA DIVERSITAT CLIMÀTICA I LA VEGETACIÓ. 
 
CONTINGUTS: 
Factors geogràfics i elements del clima.  
Dominis climàtics espanyols: les seves característiques i representació en climogrames.  
Dominis climàtics espanyols: la seva problemàtica.  
Tipus de temps atmosfèric a Espanya 
El mapa del temps: la seva anàlisi i interpretació. 
 Factors geogràfics i característiques de la vegetació.  
Formacions vegetals espanyoles i la seva distribució 
 

 
 
 
 
 

 
UNITAT 4: LA HIDROGRAFIA  
 
CONTINGUTS: 
La diversitat hídrica de la península i les illes. 
Els vessants hidrogràfics.  
Règims fluvials predominant  
Els aiguamolls (los humedales). 
Les aigües subterrànies. 
 L'aprofitament dels recursos hídrics: la incidència de la sequera i les pluges torrencials 

 

 
 

UNITAT  5: ELS PAISATGES NATURALS I LES INTERRELACIONS NATURALESA-SOCIETAT. 
 

2ª AVALUACIÓ 
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CONTINGUTS: 
Els paisatges naturals espanyols, les seves varietats.  
La influència del mitjà en l'activitat humana.  
Els mitjans humanitzats i la seva interacció a l'espai geogràfic.  
Els paisatges culturals. 
Aprofitament sostenible del mitjà físic.  
Polítiques afavoridores del patrimoni natural. 

 
 
  

 
UNITAT 7: L’ESPAI RURAL I LES ACTIVITATS DEL SECTOR PRIMÀRI 
 
CONTINGUTS: 
Pes de les activitats agropecuàries, forestals i pesqueres en el PIB. 
La població activa.  
Aspectes naturals i històrics que expliquen els factors agraris. 
L'estructura de la propietat i tinença de la terra. 
Les explotacions agràries, les seves característiques.  
Polítiques de reforma agrària.  
Tipus d'agricultura: coexistència de formes avançades i tradicionals. 
Les transformacions agroindustrials.  
Els paisatges agraris d'Espanya, les seves característiques. 
La situació espanyola del sector en el context de la Unió Europea. 
L'activitat pesquera: localització, característiques i problemes. 
Anàlisi dels aspectes físics i humans que conformen l'espai pesquer.  
La silvicultura: característiques i desenvolupament al territori. 
 

 

 

 

UNITAT 8 :LES FONTS D’ENERGIA I L’ESPAI INDUSTRIAL  

 
CONTINGUTS:  
Localització de les fonts d'energia en España.  
El procés d'industrialització espanyol: característiques i breu evolució històrica. 
Aportació al PIB de la indústria.  
La població activa.  
Deficiències i problemes del sector industrial espanyol.  
Regions industrials d'Espanya: importància de les polítiques territorials en el sector.  
Influència de la política de la Unió Europea en la configuració de la indústria espanyola.  
La planificació industrial.  
Els eixos de desenvolupament industrial: perspectives de futur 
 

 
 
 
 

UNITAT 9 :EL SECTOR SERVEIS. 

 
CONTINGUTS:  
La terciarización de l'economia espanyola: influència en el PIB. 
La població activa del sector terciari. Anàlisi dels serveis i distribució al territori.  
L'impacte de les infraestructures sobre l'espai geogràfic. 
El sistema de transport com a forma d'articulació territorial. 
El desenvolupament comercial. Característiques i evolució.  
Els espais turístics. Característiques i evolució. 
Altres activitats terciàries: sanitat, educació, finances, els serveis públics. 

3ª AVALUACIÓ 
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UNITAT 6: LA POBLACIÓ ESPANYOLA 
 
CONTINGUTS: 
Fuentes per a l'estudi de la població. 
Distribució territorial de la població  
Evolució històrica. 
Moviments naturals de població.  
Les Migracions. 
Mapa de la distribució de la població espanyola. 
Mapa de densitat de la població espanyola. 
Conformació de l'espai demogràfic actual. 
Taxes demogràfiques.  
Diversitats regionals.  
Estructura, problemàtica actual i possibilitats de futur de la població espanyola 
 

 
 
 

UNITAT 10: L’ ESPAI URBÀ 
 
CONTINGUTS:  
Concepte de ciutat i la seva influència en l'ordenació del territori. 
Morfologia i estructura urbanes.  
Les planificacions urbanes. 
Característiques del procés d'urbanització. 
Les àrees d'influència.  
Els usos del sòl urbà.  
La xarxa urbana espanyola. 
Característiques del procés de creixement espacial de les ciutats 

 
 

UNITAT 11: FORMES D’ORGANITZACIÓ TERRITORIALS 

 
CONTINGUTS 
L'organització territorial d'Espanya.  
Influència de la Història i la Constitució de 1978.  
Els desequilibris i contrastos territorials.  
Les Comunitats Autònomes: polítiques regionals i de cohesió territorial 
 

 

 
UNITAT 12: ESPANYA A EUROPA I EL MÓN 
 
CONTINGUTS 
Espanya: situació geogràfica; posició i localització dels territoris que conformen la unitat i diversitat 
política. 
Espanya a Europa. Estructura territorial. Contrastos físics i socioeconòmics d'Europa.  
La posició d'Espanya en la Unió Europea. Polítiques regionals i de cohesió territorial Espanya al 
món. 
Globalització i diversitat al món: processos de mundialització i desigualtats territorials.  
Grans eixos mundials.  
Posició d'Espanya a les àrees socioeconòmiques i geopolítiques mundials 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
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Bloc 1. LA GEOGRAFIA I L’ESTUDI DE L’ESPAI GEOGRÀFIC 

 
1. Reconèixer la peculiaritat del coneixement geogràfic utilitzant les seves eines d'anàlisis i els seus 
procediments.  
2. Identificar l'espai geogràfic com a tal en les seves diverses ocupacions, entenent-ho com a centre 
de relacions humanes i socials.  
3. Distingir i analitzar els diferents tipus de plànols i mapes amb diferents escales, identificant-los com 
a eines de representació de l'espai geogràfic.  
4. Analitzar i comentar el Mapa Topogràfic Nacional I: 1/ 50.000. 
5. Dissenyar i comparar mapes sobre espais geogràfics propers utilitzant els procediments 
característics.  
6. Buscar, seleccionar i elaborar informació de contingut geogràfic obtinguda de fonts diverses 

 presentant-la de forma adequada. 
 

 

Bloc 2. EL RELLEU ESPANYOL I LA SEVA DIVERSITAT GEOMORFOLÒGICA 

 
1. Distingir les singularitats de l'espai geogràfic espanyol establint els aspectes que li confereixen unitat 
i els elements que ocasionen diversitat.  
2. Descriure els trets del relleu espanyol, situant i analitzant les seves unitats de relleu.  
3. Definir el territori espanyol subratllant les diferències de les unitats morf-estructurals. 
 4. Diferenciar la litologia d'Espanya diferenciant les seves característiques i modelatge.  
5. Utilitzar correctament el vocabulari específic de la geomorfología. 
6. Buscar i seleccionar informació del relleu obtingut de fonts diverses: bibliogràfiques, cartogràfiques, 
Internet o treballs de camp, presentant-la de forma adequada i assenyalant els condicionaments que 
el relleu pot imposar.  
7. Identificar les característiques edàfiques dels sòls 
 

 

Bloc 3: LA DIVERSITAT CLIMÀTICA I LA VEGETACIÓN 

 
1. Assenyalar en un mapa d'Espanya els dominis climàtics. 
 2. Distingir els climes a Espanya i comentar les seves característiques (assenyalant els factors i 
elements que els componen per diferenciar-los).  
3. Distingir els climes a Espanya i la seva representació en climogrames. 
4.Comentar la informació climatològica que es dedueix utilitzant mapes de temperatures o 
precipitacions d'Espanya.  
5. Analitzar els tipus de temps atmosfèric a Espanya utilitzant els mapes de superfície i d'altura.  
6. Interpretar un mapa del temps aplicant les característiques dels tipus de temps peninsulars o 
insulars.  
7. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu a la diversitat climàtica d'Espanya 
utilitzant les fonts disponibles, tant d'Internet, com de mitjans de comunicació social, o bibliografia.  
8. Identificar les diferents regions vegetals. 
9. Diferenciar raonadament les formacions vegetals espanyoles 
 

Bloc 4: HIDROLOGIA 
 

1. Explicar la diversitat hídrica de la península Ibèrica i les illes, enumerant i localitzant els diversos 
tipus d'elements hídrics que es poden percebre observant el paisatge.  
2. Descriure les conques fluvials espanyoles situant-les en un mapa i enumerant les seves 
característiques.  
3. Identificar els règims fluvials més característics  
4. Enumerar les zones humides d'Espanya localitzant-les en un mapa. Comentar les seves 
característiques  
5. Analitzar l'aprofitament dels recursos hídrics al nostre país incloent les característiques de sequera 
i pluges torrencials del clima. 
6. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu a la hidrologia espanyola utilitzant 
diferents fonts d'informació 
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Bloc 5: ELS PAISATGES NATURALS I LES INTERRELACIONS NATURALESA-SOCIETAT 
 

1. Descriure els paisatges naturals espanyols identificant els seus trets. 
2. Reflectir en un mapa les grans àrees de paisatges naturals espanyols.  
3. Descriure els espais humanitzats enumerant els seus elements constitutius. 
4. Relacionar el mitjà natural amb l'activitat humana descrivint casos de modificació del mitjà per 
l'home.  
5. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu als paisatges naturals i les 
interrelacionis naturalesa-societat utilitzant fonts en les quals es trobi disponible, tant en Internet, 
bibliografia o mitjans de comunicació social.  
6. Comparar imatges de les varietats de paisatges naturals humana 
 

 

Bloc 6. LA POBLACIÓ ESPANYOLA 
 
1. Identificar les fonts per a l'estudi de la població establint els procediments que permeten estudiar 
casos concrets. 
2. Comentar gràfics i taxes que mostrin l'evolució de la població espanyola.  
3. Caracteritzar la població espanyola identificant els moviments naturals.  
4. Explicar la distribució de la població espanyola identificant les migracions.  
5. Diferenciar la densitat de població a l'espai peninsular i insular explicant la distribució de població.  
6. Comentar un mapa de la densitat de població d'Espanya analitzant la seva estructura.  
7. Analitzar la població de les diverses Comunitats Autònomes definint la seva evolució la problemàtica 
de cadascuna d'elles. 
8. Analitzar les piràmides de població de les diverses Comunitats Autònomes, comentant les seves 
peculiaritats.  
9. Explicar les perspectives de població espanyola i l'Ordenació del Territori. 
10. Obtenir i seleccionar informació de contingut demogràfic utilitzant fonts en les quals es trobi 
disponible tant en Internet o altres fonts d'informació. 
 
 

 

 

Bloc 7. L’ESPAI RURAL I LES ACTIVITATS DEL SECTOR PIMARI 
 

1. Descriure les activitats agropecuàries i forestals especificant les característiques d'Espanya.  
2. Distingir els paisatges agraris establint les seves característiques.  
3. Analitzar adequadament un paisatge rural distingint els conreus, boscos i hàbitat.  
4. Comprendre l'evolució de l'estructura de la propietat.  
5. Identificar formes de tinença de la terra.  
6. Explicar el sector agrari espanyol tenint en compte les seves estructures de la propietat i les 
característiques de les seves explotacions.  
7. Explicar la situació del sector agrari espanyol tenint en compte el context europeu i les polítiques de 
la Unió Europea (PAC).  
8. Analitzar l'activitat pesquera definint les seves característiques i problemes.  
9. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu a l'espai rural, silvícola o pesquer 
utilitzant fonts disponibles tant en Internet, mitjans de comunicació social o bibliografia 
 

 

Bloc 8. LES FONTS D’ENERGIA I L’ESPAI INDUSTRIAL 
 

1. Analitzar el procés d'industrialització espanyol establint les característiques històriques que 
condueixen a la situació actual.  
2. Relacionar les fonts d'energia i la industrialització descrivint les seves conseqüències a Espanya.  
3. Conèixer els factors de la indústria a Espanya. 
4. Identificar i comentar els elements d'un paisatge industrial dau.  
5.Descriure els eixos de desenvolupament industrial sobre un mapa, establint les seves 
característiques i les possibilitats de regeneració i canvi futurs.  
6. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu a l'espai industrial espanyol utilitzant 
fonts en les quals es trobi disponible, tant en Internet, bibliografia, o mitjans de comunicació. 
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Bloc 9. EL SECTOR SERVEIS 
1. Analitzar la terciarització de l'economia espanyola establint les seves característiques i la influència 
en el Producte Interior Brut. 
 2. Identificar la presència dels serveis al territori analitzant la seva distribució i impacte en el mitjà.  
3. Explicar el sistema de transport a Espanya distingint l'articulació territorial que configura.  
4. Descriure el desenvolupament comercial establint les seves característiques i descrivint l'ocupació 
territorial que imposa.  
5. Localitzar en un mapa els espais turístics enumerant les seves característiques i desigualtats 
regionals. 
 6. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relatiu a l'activitat o a l'espai del sector 
“serveis” espanyol, utilitzant fonts en les quals es trobi disponible, tant en Internet, bibliografia o mitjans 
de comunicació social. 
 7. Utilitzar correctament la terminologia del sector serveis.  
8. Identificar i comentar un paisatge transformat per una important zona turística. 
 

Bloc 10. L’ESPAI URBÀ 
1. Definir la ciutat.  
2. Analitzar i comentar plànols de ciutats, distingint els seus diferents traçats.  
3. Identificar el procés d'urbanització enumerant les seves característiques i planificacions internes.  
4. Analitzar la morfologia i estructura urbana extraient conclusions de la petjada de la Història i la seva 
expansió espacial, reflex de l'evolució econòmica i política de la ciutat 
 5. Analitzar i comentar un paisatge urbà. 6. Identificar el paper de les ciutats en l'ordenació del territori. 
 7. Descriure la xarxa urbana espanyola comentant les característiques de la mateixa.  
8. Obtenir i seleccionar i analitzar informació de contingut geogràfic relatiu a l'espai urbà espanyol 
utilitzant fonts en les quals es trobi disponible, tant en Internet, mitjans de comunicació social o 
bibliografia. 
 

 

Bloc 11.FORMES D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 

 
1. Descriure l'organització territorial espanyola analitzant l'estructura local, regional, autonòmica i 
nacional.  
2. Explicar l'organització territorial espanyola establint la influència de la Història i la Constitució de 
1978.  
3. Explicar l'organització territorial espanyola a partir de mapes històrics i actuals.  
4. Analitzar l'organització territorial espanyola descrivint els desequilibris i contrastos territorials i els 
mecanismes correctors.  
5. Descriure la transcendència de les Comunitats Autònomes definint les polítiques territorials que 
duen a terme aquestes. 
 6. Obtenir i seleccionar i analitzar informació de contingut geogràfic relatiu a les formes d'organització 
territorial a Espanya utilitzant fonts en les quals es trobi disponible, tant en Internet, mitjans de 
comunicació social o bibliografia. 
 

 

Bloc 12: ESPANYA A EUROPA I AL MÓN 

 
1. Definir la situació geogràfica d'Espanya al món establint la seva posició i localitzant els seus 
territoris.  
2. Descriure el continent europeu distingint la seva estructura territorial, els contrastos físics i 
socioeconòmics  
3. Identificar la posició d'Espanya en la Unió Europea enumerant les polítiques regionals i de cohesió 
territorial que es practiquen a Europa i que afecten al nostre país.  
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4. Definir la globalització explicant els seus trets.  
5. Comparar els processos de mundialització i diversitat territorial resumint les característiques de l'un 
i l'altre. 
 6. Explicar les repercussions de la inclusió d'Espanya en espais socioeconòmics i geopolítics 
continentals i mundials, utilitzant fonts diverses basades en material bibliogràfic o online i en opinions 
exposades en els mitjans de comunicació social. 
 

 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 Criteris de qualificació 

Creiem que és important compaginar l'estudi diari - controls escrits, orals i exercicis....- amb els exàmens 
d'avaluació que requereixen una preparació i estudi al llarg de l'avaluació. Es per això que la nota queda 
distribuïda com segueix: 
 
 *Un 25 % de la nota global serà dels controls setmanals. 

*Un 75 % correspondrà als parcials-exàmens que es faran durant l'avaluació. 

  Tots els parcials de l’avaluació comptaran igual, es farà per tant mitjana aritmètica entre 
els dos o tres parcials que s’hagin fet durant l’avaluació.   

 
Elements que intervenen en la nota d'avaluació. 
 
CONTROLS: 
Són preguntes per escrit de curta durada ('10), es realitzaran un cop a la setmana  al començar la classe 
i tractaran sobre algun aspecte de la matèria explicada durant la setmana. 
Aquests controls es recolliran a tots els alumnes, però solament es corregiran  els d'uns quants alumnes, 
així al final de l'avaluació cada alumne disposarà de 1 nota de controls. Els controls que es corregeixin 
cada setmana no seran retornats a l'alumne fins al final de l'avaluació i tampoc sabran fins aquell moment 
quins controls se'ls hi han corregit, això es fa per tal que l'alumne es prepari cada control com si  fos una 
nota de la seva avaluació. L’objectiu és que l’alumne estudií l’assignatura de forma regular, i evitar que 
únicament ho faci abans de l’examen. El professor, per tal d’assegurar l’avaluació formativa, farà 
valoracions a la classe en general d’aquells errors, i la forma d’esmenar-los, que ha pogut constatar en 
els controls que vagi corregint cada setmana. 
L’alumne que no faci el control  a l’hora o dia fixat, haurà de justificar l’absència d’acord als supòsits 
establerts per poder-lo repetir;  la repetició es farà tan bon punt l’alumne torni a l’escola. 

 
ACTIVITATS: 
Fonamentalment seran activitats de síntesi del llibre de l’alumne,  lectura i comentari de textos , 
gràfiques, taules estadístiques, mapes que facin referència a algun fet  o aspecte tractat en els diferents 
temes. 
 
De cada tema es demanarà a l’alumne, com activitat optativa,  la realització d’un esquema de claus 
que l’alumne elaborarà a partir  de l’índex del tema que el professor facilitarà abans de iniciar el 
desenvolupament de la unitat didàctica. Aquest esquema l’alumne haurà de dur-lo a classe cada dia i 
tenir-lo com un  guió que li permetrà situar-se i tenir una referència constant del punt que s’està explicant 
. 
 
Algunes d’aquestes activitats poden ser recollides pel professor i comptar com  una nota de control per 
l’alumne. 
 
Es demanarà als alumnes que facin un esquema/resum d’alguns dels temes (MEDI AMBIENT i 
FONTS D'ENERGIA ALTERNATIVES)  que, pel seu contingut es considera que l’alumne pot 
entendre fàcilment, i donada la manca de temps permetrà que els pugem tractar a la classe més 
ràpidament i garantint una major comprensió dels continguts per part dels alumnes. Aquest 
esquema ha de tenir una correcta presentació  i un complert  desenvolupament del contingut, no és un 
índex ampliat. Els criteris específics per a la seva realització seran explicats per les  professores a classe  
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La presentació d’aquest esquema  serà considerada obligatòria per poder fer l’examen del tema en 
qüestió.  
L’objectiu d’aquestes activitats és que els alumnes treballin alguns continguts de l’assignatura, aplicat 
una tècnica de treball que permet desenvolupen les habilitats per sintetitzar i organitzar els continguts i 
afavorir la memòria visual. També es pretén que a final del curs, quan l’alumne ha de preparar l’examen 
de les EBAU, disposi d’aquests esquemes on té tota la matèria d’alguns temes resumida i pugui utilitzar-
ho per preparar l’examen.  
 
 
 
 
PARCIALS O EXAMENS D'AVALUACIÓ. 
Es realitzarà un mínim de dos parcials per avaluació, en alguns casos després de finalitzar l'estudi d'un 
tema i  en altres si el contingut dels temes està molt relacionat es poden agrupar dos o més temes en un 
mateix parcial. 
 
 *El model d'examen de Geografia parteix de les següents consideracions bàsiques: 
 

a) La necessitat de saber redactar i exposar un tema de manera coherent i estructurada a la 
vegada que es relacionen tots els aspectes (causes, característiques i conseqüències que hi 
incideixen). 

b) La necessitat de saber definir conceptes específics dels distints temes que fixa el currículum 
oficial. 

 
c) La conveniència de saber respondre de forma concreta preguntes curtes que exigiran un 

raonament, i desenvolupament lògic i concret de les respostes, amb la finalitat d'objectivar 
l'avaluació. 

 

d) La necessitat de saber comentar mapes, gràfiques, taules estadístiques, textos i fonts 
demogràfiques diverses. 

 

e) La necessitat de saber localitzar accidents geogràfics, poblacions, ports comercials, centrals 
nuclears, parcs nacionals, .....altres. 

 
f)     Conveniència de respondre preguntes objectives / preguntes test 

 
Per tant, el tipus d'examen que es farà té com objectiu diversificar les preguntes i donar a l'alumne la 
possibilitat de demostrar que sap desenvolupar un tema o aspecte específic d'aquest, que sap concretar 
respostes curtes utilitzant el raonament com a forma expositiva, que sap definir conceptes específics del 
tema tractat i comentar gràfics, taules estadístiques, mapes.....altres. 
 
 
  
.VALORACIO I PUNTUACIO DELS CONTROLS I EXAMENS 
 

- Els exàmens i els controls es puntuaran de 0 a 10 i la nota serà un nombre sencer o un 
nombre sencer amb dos decimals. 

 
- Tant els exàmens com els controls portaran anotacions del professor i assenyalaran 

clarament la puntuació assignada a cada pregunta. 
 
- Es valorarà la concisió, claredat i adaptació estricta al que es pregunta. 
 
- Es valorarà tant el contingut (referència als aspectes essencials del tema) i la redacció 

(coherència expositiva) com el raonament deductiu de les respostes. 
 

- Es tindrà en compte la correcta presentació, la cal·ligrafia i les faltes d'ortografia dels 
exàmens, controls i exercicis. Es pot baixar per aquesta raó fins a 1 punt en els controls i 
exàmens. 
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- En cas que s’hagi demanat un esquema/resum, comentari o exercici obligatori d’algun dels 

temes del programa , es considerarà la seva presentació condició indispensable per poder 
fer l’examen d’avaluació així com també el de la recuperació si és el cas. En cap 
circumstància l'alumne podrà ser avaluat positivament en l'avaluació si té activitats pendents. 
 
-En les preguntes objectives (conceptes) i tipo test es resta el valor de la pregunta amb 
resposta errònia, no suma ni resta si no s’ha contestat i puntuació positiva si la resposta és 
correcta.  

 
- El fet de copiar un treball, exercici ..., o en un examen suposarà un zero per l'alumne que 

hagi copiat i per aquell que l'hi deixi copiar. 
 

- Els alumnes que no assisteixin a la classe el dia del control hauran de justificar-ho mitjançant un 
dels 3 supòsits que se'ls demana quan falten el dia de l'examen, en cas contrari el professor pot 
decidir comptabilitzar el control del dia de l'absència no justificada. 
 

 
- Es podrà deixar de corregir respostes que: 

 
 Siguin il·legibles. Es valorarà amb zero punts i es posarà il·legible sobre la 

resposta. 
 Aquelles preguntes que no s'hagin identificat amb el número correcte de la 

pregunta. 
 

- Aquelles respostes que no tinguin res a veure amb el que demana la pregunta es puntuaran 
amb una nota negativa equivalent a la puntuació que té assignada la pregunta. 

 
 
 LA NOTA DE L'AVALUACIÓ. 
Per obtenir la nota de l'avaluació es considera imprescindible haver presentat totes les activitats que 
s’han demanat durant l’avaluació i es farà la mitjana, en els percentatges indicats ( apartat introductori 
del punt 4) dels controls i dels exàmens, també es valorarà la participació de l’alumne, el seu interès per 
l’assignatura, compliment en els terminis de presentació.... aspectes que el professor tindrà en compte 
en el moment de fer l’aproximació de la nota  d’avaluació. 
 
La qualificació o nota serà numèrica entera d'1 a 10 considerant aprovat a partir de 5. 
 
 LA NOTA FINAL. 
 Per obtenir la qualificació  final de la matèria s'utilitzarà les qualificacions numèriques amb decimals  que 
l'alumne té de les tres avaluacions aprovades, amb aquestes notes es farà la mitjana aritmètica i el 
resultat serà la nota final de l'alumne en l'assignatura de geografia. La qualificació o nota final serà 
numèrica entera d'1 a 10 considerant aprovat a partir de 5. En cas que la mitjana aritmètica que s’obtingui 
sigui en decimals, el professor valorarà la constància en l’estudi, l’actitud, treball i implicació de l’alumne,  
per fer l’aproximació per excés a l’alça  en la nota final 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ , 
 
Recuperació d’avaluacions pendents 

 
Al finalitzar la 1a i 2a avaluació es farà un examen de recuperació  per aquells alumnes que no hagin 
aprovat l’avaluació i també s’hi podran presentar els alumnes que havent aprovat l’avaluació volen 
millorar la nota . Aquesta prova permet recuperar l’avaluació als alumnes que la tenen pendent i millorar 
la nota d’avaluació als que la tenien aprovada .  Durant la sessió dedicada a la realització de la prova de 
recuperació i/o prova per millorar la nota, la resta dels alumnes realitzaran alguna activitat proposada pel 
professor, pot ser un control o pràctica de comentari de documents  –gràfica, taula estadística, mapa....- 
corresponents al tema  de l’assignatura que s’estigui tractant en aquell moment.. 
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Les preguntes seran sobre els temes tractats durant l’avaluació, independentment del fet que algun 
alumne suspès hagués aprovat algun dels parcials de l’avaluació. 
 
Les preguntes d’aquest examen seran del mateix estil que les dels parcials que s’han realitzat durant 
l’avaluació. 
 
Per recuperar l’avaluació l’alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de cinc punts. En cas que la 
nota obtinguda sigui superior al cinc es posarà a l’alumne la qualificació obtinguda en la prova de 
recuperació. Per als alumnes que facin la prova per pujar nota, en cas de millorar la nota de l’avaluació, 
se’ls hi modificarà en el butlletí, constarà en l’espai assignat a nota de recuperació,  i registre del professor 
i, en cas de no incrementar-la,  la nota obtinguda en aquesta prova, els hi farà mitjana amb la nota del 
control de la propera avaluació, d’aquesta manera la nota se’ls hi comptabilitzarà però no suposarà una 
variació en el nombre de controls que cada alumne té en cada avaluació. 
 
Proves finals 

En acabar la tercera avaluació, a mitjans de maig,  es farà una prova global obligatòria  per tots aquells 
alumnes que tinguin alguna avaluació suspesa, cal tenir en compte que per aquells alumnes que hagin 
suspès la 3a avaluació, donat que no hi ha temps suficient, aquesta prova correspondrà a la recuperació, 
per tant la nota que treguin els comptarà com la de recuperació de la tercera avaluació i la nota serà la 
mateixa que treguin en l’examen.  Els continguts d’aquesta prova s’estructuraran per avaluacions  d’acord 
als temes que s’hagin tractat en cadascuna. Així si un alumne té la primera avaluació suspesa tindrà 
preguntes corresponents al temari que hem tractat durant la primera  avaluació, en cas que l’alumne 
tingués suspès tot el curs en la prova se li posaran preguntes de cadascuna de les avaluacions. Pel que 
fa a la nota, únicament es mantindrà la nota que l’alumne tregui en aquells alumnes que s’examinin de 
la tercera avaluació –donat que aquesta no ha tingut abans una prova de recuperació específica- ; per la 
resta dels alumnes, aquells que s’hi presentin per recuperar la primera, segona o tot el curs la nota que 
treguin no serà la que es deixi a l’alumne, donat que la prova serà de mínims, per posar la nota es tindrà 
en compte el treball, esforç, compliment dels terminis de presentació ...de l’alumne en l’assignatura  
durant el curs i  el resultat d’aquesta darrera prova de recuperació. En tot cas per considerar aprovada 
l’avaluació suspesa i/o  el curs caldrà que l’alumne obtingui una qualificació  mínima de 5 punts sobre un 
total de 10.  

 

 La prova global serà optativa  per aquells alumnes que tenint totes les avaluacions  del curs aprovades 
volen pujar la seva nota global. Per obtenir la nota final en aquest cas es farà la mitjana aritmètica de les 
4 notes –cadascuna de les tres avaluacions, ja aprovades,  més la nota de l’examen global-.  El contingut 
d’aquesta prova serà sobre tot el programa que s’ha desenvolupat durant el curs.  
 
El tipus de preguntes de la prova serà del mateix estil que les que s’han posat en els diferents parcials 
que s’han realitzat durant el curs o fins i tot pot ser un tema que hagi de tractar-se analitzant l’evolució, 
incloent  matèria específica de les tres avaluacions. 
Per poder realitzar aquesta prova global serà imprescindible haver presentat totes les activitats: 
comentaris .... que s’han demanat durant el curs. 

 

Convocatòria  extraordinària  

Per aquells alumnes que no hagin aprovat l’assignatura al maig , disposen de una convocatòria 
extraordinària.  
La prova d’avaluació-examen- serà global, tot i que l’alumne no hagi obtingut una qualificació positiva al 
maig per una sola avaluació haurà  d’examinar-se en la prova extraordinària de tot el programa oficial 
que entri en la prova de les Ebau. 
Si es dóna el cas s' exigirà a l’alumne, per poder realitzar aquesta prova, la presentació d’aquelles 
activitats que durant el curs han estat obligatòries i ell no ha presentat. 
Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts, sobre un total 
de 10 punts en la prova-examen. La qualificació obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final de 
l’alumne en l’assignatura. 
 

Matèries pendents de cursos anteriors 
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Aquesta assignatura no entra en aquest supòsit, ja que l’alumne que suspèn l’assignatura o bé repeteix 
el 2n de Batxillerat, o bé s’ha de matricular de nou d’aquesta matèria, assistint regularment a classe i 
examinant-se de nou de tota l’assignatura 

 
 

 

 

 


