GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

INFORMACIÓ ASSIGNATURA
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA: GEOGRAFIA
CURS: 2n BATXILLERAT
1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ

BLOC I. MEDI AMBIENT I NATURA A L'ESTAT ESPANYOL.
1.-Definició i característiques de l'espai geogràfic. Geomorfologia.
2.- Els climes.
3.-La diversitat hídrica. Introducció biogeogràfica.
4.-Paisatges naturals.
BLOC II. L'ESPAI GEOGRÀFIC I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
5.- L'espai rural.
6.- L'espai industrial.
7.-L'espai de serveis
BLOC III.LA POBLACIÓ,L'URBANISME I L'ORDENACIÓ DEL TERRRITORI.
8.-Població espanyola.
9.-La ciutat.
10.-L'organització del territori.
BLOC IV: L'ESTAT ESPANYOL A EUROPA I AL MÓN.
11.-L'Estat a la Unió.
12 .-La globalització.
1a. AVALUACIÓ: BLOC I.
2a. AVALUACIÓ: BLOC II.
3a AVALUACIÓ: BLOCS III i IV.

2. AVALUACIÓ (Instruments d'avaluació, criteris de qualificació i avaluació)

Criteris d'avaluació i qualificació.
1.-Definir els conceptes geogràfics necessaris per comunicar la informació assolida.
2.-Interpretar material cartogràfic específic de l'Estat espanyol.
3.-Treure conclusions a partir de texts diversos.
4.-Descriure la diversitat i la pluralitat de l'espai geogràfic espanyol.
5.-Explicar les característiques territorials de la Unió Europea i indicar la
posició d'Espanya.
6.-Reconèixer la tendència mundial de la globalitat econòmica.
7.-Relacionar el medi natural,els recursos i les activitats productives,en la configuració de
l'espai geogràfic.
8.-Assenyalar les característiques de l'ocupació del territori de les Illes Balears.
9.-Conèixer la distribució de la població espanyola.
10.-Analitzar les interrelacions que es donen en el territori d'Espanya.
11.-Identificar els processos d'urbanització i els sistemes de xarxa urbana..
12.-Recordar els espais més afectats pels desequilibris mediambientals.
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Els criteris mínims són tots els esmentats.
L'avaluació s'obtindrà a partir dels criteris següents:
– Els coneixements s'avaluaran mitjançant almenys dues proves escrites per trimestre, si bé,
en cas necessari se'n poden fer més. Cada prova escrita inclourà una unitat didàctica. La
mitjana d'aquestes proves suposarà el 90% de la nota de cada trimestre. El 10% restant
correspondrà als comentaris de text que els alumnes hauran de realitzar de cada unitat
didàctica. La puntuació màxima d'aquesta part és 1 ,si bé l'entrega d'aquests
(mapes,comentaris...) no suposa necessàriament l'obtenció d'un punt ja que depèn de la
nota obtinguda.
- La NOTA FINAL s'obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions. Els requisits mínims seran:
dues avaluacions aprovades i una suspesa amb una nota mínima de 4.
- El departament de Ciències Socials ha acordat que a totes les assignatures de batxillerat s'ha de
valorar l'ortografia. Per aquest motiu s'han establert els criteris següents:
a) Les deu primeres faltes d'ortografia no es penalitzaran.
b) A partir de l'onzena falta es descomptarà 0'1 per errada, fins a un màxim de dos punts.
- No es repetirà cap examen sense un certificat oficial. Aquest es farà el primer dia que
s'incorporin a classe. En cas contrari, quedarà suspès amb una nota de zero i en cas de que la
mitjana de l'avaluació surti suspesa, l'alumne podrà recuperar-la el dia que s'hagi acordat
per tal fi.
– L'alumne que tengui més de 7 faltes d'assistència sense justificar pot perdre el dret d'avaluació
contínua. Aquest fet implica presentar-se a la recuperació final del mes de maig i inclourà tot el
temari. El resultat d'aquesta prova suposarà el 90% de la nota final. El 10% restant s'obtindrà
dels treballs entregats (màxim 1 punt).
– Es prendran les mesures adequades per a la correcta avaluació de l'alumnat amb problemes
d'audició,visió,motricitat i altres dificultats d'aprenentatge. Es crearan les condicions
d'accessibilitat per tal d'afavorir l'accés al curriculum.
En relació a alumnes d'altes capacitats intel·lectuals,s'adoptaran les mesures curriculars adequades.
També s'aplicaran les mesures d'acolliment adients per alumnes d'incorporació tardana.
3. RECUPERACIÓ (d'avaluacions del curs i de cursos anteriors)

Mitjançant una prova escrita, després de cada trimestre que inclourà totes les unitats didàctiques
d'aquell trimestre. Aquesta nota representa el 90%.Per l'entrega de treballs es pot aconseguir un
màxim d'1 punt.
- Per als alumnes que no hagin assolit els objectius proposats es realitzarà un examen final el mes
de maig .Si la nota mitjana és inferior a 5,s'hauran d'examinar d'aquelles avaluacions suspeses. Per
a aquells alumnes que no aprovin el mes de maig es realitzarà un examen extraordinari el mes de
setembre que inclourà tot el temari.
4. MATERIAL

El llibre de text que se seguirà emprant és el de Geografia de 2n de batxillerat de l'editorial
Anaya. A part de les activitats incloses en el llibre ,també se facilitarà als alumnes material
addicional consistent en exàmens de selectivitat amb la finalitat d'anar practicant al llarg del curs.
Altres eines són els mapes murals fulls de mapes topogràfics i atles.
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5. ALTRES
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