
 
 
 
PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS DE LA TERCERA 
AVALUACIÓ AMB ELS NOUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 
I PROMOCIÓ.  
 
 
 
                                                
                            GEOGRAFIA 3R D’ESO 
 
                              
                 Continguts  Criteris d’avaluació 

 
• El sector terciari. Espais i 

activitats 
 
 - Els espais terciaris. 
 
 - Les activitats del sector 
terciari.  
 
- Les xarxes de transport.  
 
- Els sistemes de transport.  
 
- Tendències actuals del 
transport. 
 
 - El turisme: modalitats i 
espais. 
 
 - Efectes del turisme. 
 
 - Les activitats comercials.  
 
- El comerç interior.  
 
- El comerç exterior. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

•  
1. Identificar les activitats del 
sector terciari, tipus, i 
importància al món actual. 
 2. Analitzar les xarxes i 
sistemes de transport. 
3. Contrastar les últimes 
tendències del transport. 
 4. Treure conclusions sobre 
la importància del turisme al 
món actual.  
5. Interpretar els elements i 
evolució històrica de 
l’activitat comercial.  
6. Comparar els tipus de 
comerç i espais comercials 
del comerç interior. 
 7. Diferenciar l’organització i 
àrees del comerç 
internacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



• Els problemes 
mediambientals. 

• Causes de l’escalfament 
global. 

• El canvi climàtic. 
• Conseqüencies del canvi 

cimàtic. 
• El desenvolupament 

sostenible.  
• Ecologia i economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Proporcionar els coneixements 
i conceptes claus per entendre 
els principals temes relacionats 
amb l’escalfament global i el 
canvi climàtic. 
• Aprendre i entendre els 
principals conceptes relacionats 
amb la metereologia. 
• Valorar la forma com la 
metereologia i el clima influeixen 
en les persones i el medi 
ambient. 
• Fomentar el coneixement de 
les mesures que s'han i s'estan 
adoptant per part de la 
comunitat mundial per a protegir  
el medi ambient. 
• Ser conscients de les 
alteracions que duu a terme 
l’home en l'entorn natural. 
• Fomentar el respecte cap a la 
naturalesa i el medi ambient 
com a estratègia per a 
aconseguir un món millor. 
• Conèixer i valorar la 
conveniència d'utilitzar formes 
d’energia convencionals o 
alternatives. 
• Reflexionar sobre la relació 
entre la idea de progrés i la 
necessitat de conservar la 
naturalesa. 
• Entendre que els recursos 
naturals són un bé per a tots i 
que per això cal consumir-los 
amb responsabilitat i solidaritat. 
• Ser conseqüents sobre la 
nostra aportació a l'equilibri eco- 
lògic i el respecte al medi 
ambient. 
• Conèixer les diferents formes 
de comerç i els interessos 
estratègics i econòmics que van 
associats a ells. 
 
 
 
 



• PATRIMONI D’EIVISSA I 
FORMENTERA. 
 
-Torres de defensa d’Eivissa i 
Formentera. 
 
- Fars d’Eivissa i Formentera. 
 
-Les esglésies rurals. 
 
-El ball pagès. 

 
- Redescubrir, valorar i respectar 
el Patrimoni Cultural, Hisòric, 
Artístic i Etnològic propi de la 
Comunitat de l'Illes Balears, en 
general, i el d’Eivissa i 
Formentera , en particular. 
- Analitzar els monuments en els 
seus aspectes formals i 
funcionals a fi de conèixer el 
perquè de la seva realització.  
- Desenvolupar un sentiment de 
responsabilitat davant la 
necessitat de conservar el 
conjunt patrimonial de les Illes. 
-Reconèixer els elements 
patrimonials del passat com 
referents per al gaudi personal i 
col·lectiu.  
-Identificar el Patrimoni Cultural, 
Històric, Artístic i Etnològic de la 
Comunitat de les Illes Balears 
com un tret d'identitat pròpia.  
 

 
                           
                              
 
                                     MATERIALS I RECURSOS 
 
 

Recursos impresos  

 

- Llibre de l’alumnat. 

 
- Material fotocopiable de reforç i 
consolidació dels objectius mínims.  

-Qüestionaris proporcinats per la 
professora. 

 
Recursos digitals  

 

- MOODLE 
- Llibre digital. 

 
- Recursos interactius, kahoot, google 
forms, documentals, vídeo tutorials,  
recursos web.  



- Tutories online amb famílies i 
alumnes.  

 
 

                         ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.  

 
 

La varietat d'activitats s'han dissenyat per contribuir que l’alumnat reforci i 
consolidi els aprenentatges de manera progressiva des d'activitats més 
reproductives fins a activitats més competencials que incorporen processos 
cognitius més complexos. 
Es combinaran estratègies i destreses de pensament, d’educació emocional, 
d’ús de les TIC mitjançant tècniques i activitats que afavoreixin una resposta 
a la diversitat, adequant-se als diferents ritmes, motivacions, interessos i 
estils d’aprenentatge de l’alumnat.  

 
 
 
 
 
 
 

                    CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I PROMOCIÓ  

 

Continguts  

 

 

La qualificació de les matèries i/o àmbits a 
l'avaluació final ordinària no podrà ser 
inferior a la qualificació que tendria 
l'alumne tenint en compte les evidències 
d'aprenentatge disponibles abans de la 
suspensió de les activitats lectives 
presencials. 

Qualificació de l’alumne tenint en compte 
les evidències d’aprenentatge disponibles 
abans de la suspensió de les activitats 
lectives presencials. 
(Mitjana entre la 1a. i 2a. avaluació)  

 

90%  

 



 
Activitats/Treballs 
i participació 

 

L’alumne ha presentat gairebé diàriament 
la feina, però amb poca implicació a l’hora 
de realitzar les activitats correctament, 
demanar dubtes o participar en 
videoconferències: pujarà 0,5 punts la 
seva nota mitjana.  

- L’alumne ha treballat diàriament, 
assistint a classe online, demanant dubtes 
i fent la feina amb cura de la correcció i 
bona presentació de les tasques: pujarà 1 
punt la seva nota mitjana.  

 

 

10%  

 

TOTAL  

 

 100% 

Recuperació 
d’avaluacions i 
pendents de 
cursos anteriors 

1.  Les valoracions de les activitats, treballs 
i/o resultats de proves realitzats a partir de 
l'inici de la suspensió de les activitats 
lectives presencials es consideraran 
exclusivament per augmentar la 
qualificació que tenia l'alumne abans de la 
suspensió i proporcionar evidències del 
grau de desenvolupament de les 
competències clau. Els alumnes podran 
recuperar les qualificacions negatives, 
siguin del curs actual o siguin de cursos 
anteriors, i augmentar les qualificacions 
positives que tenien abans de la 
suspensió. Cada centre ha d'establir els 
procediments i criteris i adaptar-los a cada 
situació. El professors vetllaran per la 
realització i seguiment d'aquestes tasques, 
activitats o proves de recuperació. 
2. La recuperació de les matèries pendents 
de cursos anteriors es podrà fer mitjançant 
treballs, activitats i/o proves presencials o 
a distància, segons l'evolució de l'estat 
d'alarma. 
 
 

 

 

Promoció  

 

La repetició de curs, atesa a la situació 
actual, serà d’aplicació extremadament 
excepcional i sempre que el tutor junt amb 
la resta del claustre del professorat  
implicat en el curs més l’equip 

 



psicopedagògic del centre, i amb la 
conformitat de les familia,  consideri que 
és la mesura més beneficiosa per a 
l’alumne.  

 
 

 

 
 
 


