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Matèria: GEOGRAFIA Nivell:  2n Trimestre: ANUAL 

Departament: Humanístic-Anglès Observacions: 

OBJECTIUS 

1.  Entendre l'espai geogràfic espanyol i català coma espais dinàmics, resultat de  la  combinació  de  processos  socials,  econòmics,  tecnològics  i  
culturals que han actuat en un determinat marc territorial i temporal. 

2.  Conèixer i valorar la posició de Catalunya i Espanya en un món globalitzat i interrelacionat, en el qual es donen alhora processos 
d'uniformització dels sistemes econòmics i de desigualtat socioeconòmica. 

3.  Comprendre  i  valorar  les  relacions  que  existeixen  entre  els  territoris  que integren  l'Estat  espanyol  i  la  Unió  Europea  i  desenvolupar  
actituds  de coneixement, apreciació i cooperació, superant estereotips i prejudicis. 

4.  Considerar  la  posició  de  Catalunya  en  el  conjunt de  l'Estat  espanyol,  així com el seu paper en la Unió Europea i en el sistema-món. 

5.  Identificar i explicar les característiques dels diferents paisatges existents a Catalunya i Espanya i relacionar-los amb els europeus i mundials. 

6.  Analitzar  les  activitats  productives,  el  seu  procés  de  canvi  i  els  seus impactes  socials,  territorials  i  mediambientals,  reconeixent  que  els  
agents humans  són  actualment  els  factors  primordials  en  la configuració  dels espais de producció. 

7.  Identificar els trets essencials de la distribució, dinàmica i estructura de la població, incorporant si escau la visió de gènere,  i la seva influència 
en la configuració dels processos que defineixen l'espai. 

8.  Adquirir  una  consciència  crítica  en  relació  amb  els  límits  del  creixement  i l'esgotament dels recursos i a les desigualtats 
socioeconòmiques. Conèixer l'abast  de  les  polítiques  socials  i  de  preservació  del  patrimoni  natural  i cultural  i  valorar  les  decisions  que  
afecten  la  gestió  dels  recursos  i l'ordenació del territori. 

9.  Identificar  i  comprendre  els  elements  bàsics  de  l'organització  del  territori, utilitzant  conceptes  i  destreses  específicament  geogràfiques,  
aplicats  a  la comprensió  de  l'organització  politicoterritorial  de les  diferents administracions, distingint la diversitat de competències territorials. 

10. Manifestar disposició per participar activament en l'ordenació del territori, en la  conservació  del  patrimoni  paisatgístic  i  en  un  repartiment  
just  dels recursos a escala mundial. 
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CONTINGUTS 
 
BLOC DE GEOGRAFIA FÍSICA 
1. La Geografia, una ciència per al segle XXI 
2. El medi físic de la Península Ibèrica. 
3. La diversitat climàtica i la vegetació de la     Península Ibèrica. 
4. Els recursos i l’energia. 
5. Els paisatges naturals i culturals. 
BLOC DE DEMOGRAFIA I GEOGRAFIA ECONÒMICA. 
6. La població. 
7. Els fluxos migratoris. 
8. L’espai rural. 
9. La indústria i la construcció. 
10. Les activitats del sector terciari. 
URBANISME I ORDENACIÓ TERRITORIAL 
11. La ciutat: estructura i morfologia. 
12. Les xarxes urbanes i les problemàtiques de la ciutat actual. 
13. L’organització política i territorial. 
14. Espanya a Europa i al món. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
1.  Llegir  i  comparar  diversos  documents  cartogràfics  a  diferents  escales  i saber utilitzar els més adequats per als propòsits d'una determinada recerca o per 
resoldre una tasca concreta. 
2.  Comprendre  el  concepte  de  globalització  i  saber  interpretar  determinats fenòmens de la realitat regional i local a la llum  de fenòmens més globals, 
distingint les particularitats dels fenòmens locals. 
3.  Descriure  els  trets  bàsics  del  medi  natural  europeu,  espanyol  i  català, localitzant  els  principals  conjunts  paisatgístics  i valorant  seu  el  grau  de 
preservació i equilibri ecològic. 
4.  Identificar  els  canvis  i  les  permanències  en  les activitats  econòmiques  a Catalunya  i  Espanya,  explicant  algunes  de  les  tendències  actuals, 
especialment les que afectin la gestió dels recursos i l'ordenació del territori més proper. 
5.  Analitzar i valorar les conseqüències de les accions humanes sobre el medi, identificant les problemàtiques bàsiques que afecten els  espais  geogràfics català 
i espanyol i les principals mesures de protecció i recuperació. 
6.  Interpretar,  a  partir  d'informacions  procedents  de  fonts  gràfiques, estadístiques  i  cartogràfiques,  els  trets  bàsics  de les  dinàmiques demogràfiques  
catalana  i  espanyola,  en  el  context  europeu  i  mundial, identificant l'impacte dels fenòmens migratoris. 
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7.  Interpretar els grans trets del procés d'urbanització a Catalunya i Espanya i reconèixer-lo  a  partir  d'algun  exemple  concret,  valorant  la  incidència  del 
creixement  urbà  sobre  el  territori  i  algunes  de  les problemàtiques  de  les grans ciutats. 
8.  Descriure  els  diferents  espais  politicoadministratius  que  operen  a  l'Estat espanyol  (local,  autonòmic,  estatal,  supranacional),  així  com  les  seves 
competències,  identificant  algunes  de  les  polítiques  d'integració  i  cohesió social. 
9.  Planificar una recerca a l'entorn, seleccionar les fonts adequades  i  aplicar les tècniques geogràfiques per analitzar els fets i comunicar els resultats de la 
recerca, emprant el vocabulari pertinent. 
10. Interpretar  i  valorar  críticament  les  informacions  geogràfiques  divulgades pels  mitjans  de  comunicació,  demostrant  una  actitud compromesa  per 
assolir una societat més justa i un repartiment equitatiu dels recursos. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Es valorarà el domini o grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de la matèria, a més de la participació, l’actitud i l’expressió. D’aquesta 
manera, a banda de l’assoliment dels objectius, serà imprescindible per superar la matèria aspectes com ara l’interès, la participació a classe i, en especial, tenir 
una actitud respectuosa. 
La nota d’avaluació es calcula amb la ponderació següent: 
85 % proves escrites + 15 % treball i actitud. 
Cal treure com a mínim un 4 en l’apartat de les proves escrites. En cas contrari no es sumarà la nota d’activitats i la nota d’avaluació serà igual a la mitjana de 
notes dels exàmens. 
 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
Proves escrites: 

Aquestes proves poden incloure un o més temes. Es faran dos exàmens per avaluació. 
Les proves que no arribin a 4 no faran mitjana amb les altres i s’hauran de recuperar tot i que el promig superi el 5. 
La no realització injustificada d’un examen puntua 0. En cas de justificació raonada (família, metge) es tindrà dret a fer-lo en una altra data. 
S’avisarà amb antel·lació i s’indicarà quin tipus d’examen és. 
A la prova també s’avaluarà la correcció ortogràfica i gramatical, podent-se reduir la qualificació final en un punt. 

Activitats: 
Un nombre variable d’activitats (pràctiques) que s’han de realitzar individualment i/o en grup, i s’han de presentar el dia indicat.  
No s’acceptaran fora del termini marcat. 
- Proves puntuables de mapes. 
-Treballs i petites recerques complementàries. 
-Sortides i altres. 
-Participació a clase. 
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La nota del trimestre es calcularà de forma ponderada (85%+15%) i s’arrodonirà a l’alça si el decimal arriba a 6. És a dir, algú amb un 4,6 tindria un 5 en el 
butlletí. 
Segons queda recollit a les NOFC, si es fa un 10% de faltes no justificades d’una mateixa matèria, durant un trimestre, (per exemple: 5 faltes en matèries de 4 
hores setmanals), es perd el dret d’exàmens parcials (avaluació contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral directament. 

L’actitud a classe és d’esperar que sigui correcta, activa, participativa, respectuosa amb tothom i adequada a un curs preparatori d’universitat que s’haurà 
d’avaluar de forma externa (PAU) i que per tant, requereix esforç, concentració i treball constant. 

Si en algun cas, qualsevol alumne/a no respecta aquestes normes bàsiques d’actitud i comportament a classe, i després d’haver-ho tractat amb el seu tutor-a, 
ell o ella mateixa i la seva família, sense que s’observin canvis de millora, la nota trimestral de la matèria d’Història es pot veure penalitzada amb 1 punt del total 
obtingut amb els instruments d’avaluació abans comentats. 

 

MESURES EXCEPCIONALS COVID-19 

Poden donar-se diverses situacions derivades de la situació de pandèmia. Per a aquestes situacions s’han establert una sèrie de protocols. 
En cas de no assistència al centre per part d’un alumne per malaltia, es pactarà amb la professora quines tasques haurà d’entregar. 
En cas de no assistència al centre per haver de restar a casa confinat per donar positiu en un PCR o haver estat en contacte amb un positiu de Covid-19, l’alumne 
haurà de seguir les classes telemàticament en el mateix horari lectiu que la resta de companys i entregant les mateixes tasques a través de Google Classroom. 
En cas de confinament de grup o de tot el centre s’establiran uns horaris de connexió a les sessions telemàtiques i d’entrega de tasques. 
La connexió serà obligatòria tal com ho és l’assitència a classe. La càmera haurà d’estar activada i l’actitud de l’alumne haurà de ser la que s’espera per a algú 
que s’està preparant per entrar a la universitat. 
La no connexió injustificada serà considerada una falta d’assistència i pot comportar la pèrdua de l’avaluació contínua. 
 

 


