Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Marianao
FULL INFORMATIU
Avaluació

CURS 2017/18

MATÈRIA: MAPES I GRÀFICS. OPTATIVA
CURS: 1r ESO; QUADRIMESTRAL

CRITERIS D’AVALUACIÓ


Decodificar la informació simbòlica
característiques i a escales diverses.

de

plànols

de

diferents



Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i
gràfiques diverses, aplicant tècniques d'orientació.



Interpretar materials i iconogràfiques i comunicar la informació obtinguda
de formes diverses, incloses les TIC i mitjançant el treball cooperatiu,
especialment a través de descripcions, síntesis i esquemes explicatius
que relacionin causes i conseqüències.



Descripció de diversos tipus de mapes i gràfics en l’àmbit de les ciències
socials.

EINES D’AVALUACIÓ
L’alumne serà avaluat per competències tal com preveu la legislació vigent
-LOMCE- i es farà per mitjà de:
Un examen trimestral com a mínim.
Entrega de dossier.
Exercicis orals i escrits realitzats a classe.
Exposicions orals individuals.
Treballs monogràfics individuals i/o grupals.
Assistència, puntualitat.
Motivació i interès envers la matèria.
Actitud de l’alumne
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Els exàmens suposaran el 30% de la nota. El 70% restant s’obtindrà
dels paràmetres esmentats.
Aprovaran el curs aquells alumnes que superin el quadrimestre.
Els alumnes aprovats podran pujar nota el mes de juny. Proves de
millora.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓ
1. Es farà una recuperació durant el mes de juny. La nota màxima de
recuperació no serà superior a 5. Constarà d’una prova escrita (30%) i
l’entrega del dossier (70%).
2. Els alumnes que no hagin superat el curs hauran de realitzar una prova
extraordinària de tot el curs al setembre. L’avaluació de setembre inclou
els deures d’estiu. La prova de setembre consistirà en un examen que
suposarà el 60% de la nota, i el lliurament d’un dossier o activitats que
suposaran el 40% restant. La nota màxima no serà superior a 5.
3. Els exàmens de recuperació de cursos anteriors es faran durant el mes
d’abril del l’any en curs. La prova consistirà en un examen que suposarà
el 100% de la nota. La nota màxima no serà superior a 5. Si l’alumne no
aprova al mes d’abril té la possibilitat d’anar a l’extraordinària de setem bre.
NORMATIVA
Currículum ESO: Decret 187/2015 – DOGC núm. 6945.
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