
 
 
 
 
 
 

 
Generalitat de Catalunya  
Departament d'Ensenyament  
Institut Montserrat Miró i Vilà  
 

 
 

 
     

CIÈNCIES SOCIALS 
ESO 

Curs 2017-2018 

PROFESSORAT: 
Lourdes Cereceda        Fran Moreno 
Gemma Hidalgo            Pau Clemente 
Sandra   Ortega            Jordi Molins 
Alba Lumeras 

 

Presentació 
La matèria de Ciències Socials, Geografia i Història, té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els 
coneixements i les habilitats per ubicar-se en el món, per esbrinar els orígens i les causes dels 
problemes socials actuals i aprendre a participar en la societat amb coneixement de causa. L’alumnat 
ha d’obtenir suficients coneixements i competències bàsiques per saber d’on ve, on és i cap a on vol 
anar, com a individu i com membre d’un col·lectiu. 

 

 

Instruments d’avaluació 
 

A l’’avaluació es té en compte el progrés de l’alumnat, l’adquisició de les competències bàsiques i les 
mesures de reforç. 
Dossier 
En acabar cada trimestre l’alumnat lliurarà un dossier amb totes les activitats dels  temes treballats a 
classe, seguint les normes de presentació. L’alumnat ha d’incloure en el dossier totes de activitats: 
apunts, resums, mapes conceptuals, esquemes. El lliurament d’aquests dossiers és imprescindible per 
poder superar el trimestre.  
Per a aprovar les matèries de l’àrea és imprescindible lliurar el dossier el dia que el professorat ho 
indiqui, que normalment, coincidirà amb la data de l’examen de les unitats corresponents. 
Només en cas de no assistència – justificada - a l’examen, el professorat indicarà a l’alumnat una data 
diferent per a lliurar el dossier. 
El dossier ha d’incloure portada (on s’ha de fer constar el nom de l’àrea, nom i cognom de l’alumne/a, 
nom i cognom del professor/a, títols dels  temes i avaluació), índex i paginació. Tot el dossier haurà de 
presentar-se en un fastener, amb els fulls ordenats per dates de realització de les activitats.  
 
Exàmens 
Cada trimestre es realitzaran com a mínim dos exàmens, tret d’excepcions. Aquesta prova pot ser de 
diversos tipus: test, omplir un mapa conceptual incomplet, preguntes obertes i/o tancades, comprensió 
de mapes, vocabulari específic de la matèria, eixos cronològics, etc....   
 
 
Deures i activitats 
No es corregirà cap feina que no dugui el nom i cognom de l’alumne/a i/o que sigui entregada fora de 
termini, tret que l’endarreriment estigui degudament justificat. 
 
Cada activitat pedagògica, programada des del departament de Ciències Socials comportarà la 
realització d’un dossier de treball que l’alumnat haurà de lliurar quan el professor/a ho indiqui. 
 
Valoració dels deures fets a casa. Es controlarà la seva realització i es tindran en compte per la nota 
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final de l’avaluació. 
 
Actitud i comportament a l’aula 
Es valorarà l’actitud i el comportament de l’alumnat a l’aula. En aquest sentit es valorarà 
positivament : 
● La presentació d’activitats i el  lliurament d’elles en els terminis indicats 
● L’atenció i el treball a l’aula. 
● L’assistència a les classes. 
● Tenir cura del material utilitzat. 
● I molt especialment, contribuir al clima de convivència a l’aula. 

 

 

Càlcul de la nota trimestral i de final de curs 

1r  CICLE  ESO 
Trimestral 
Exàmens:  70% 
Dossiers, deures i activitats:  20% 
Actitud i comportament a l’aula:  10% 
*Es penalitzarà amb 0.1 punt cada falta ortogràfica, gramatical, lèxica o de presentació, fins 
arribar a mig  punt com a màxim. Es premiarà amb 0,25 a l’alumnat que no cometi cap falta. 
2n  CICLE  ESO 
Trimestral 
Exàmens:  80% 
Dossiers, deures, activitats i actitud:  20% 
*Es penalitzarà amb 0.1 punt cada falta ortogràfica, gramatical, lèxica o de presentació, fins 
arribar a un 1 punt com a màxim.  
 

Final de curs:  Per aprovar al juny és necessari com a mínim una mitjana de 5 resultat de la mitjana 
de les avaluacions on com a mínim dues estaran aprovades i no menys d’una nota de 4. 
 

 

Recuperació com a matèria pendent del curs anterior: 
Durant el mes de març del curs següent, l’alumnat que no ha superat una matèria de l’àrea de les 
ciències socials, caldrà que realitzi un dossier obligatori,amb una selecció d’activitats del curs no 
superat, i una prova escrita. 
*En la recuperació  només s’optarà a una puntuació de 5.  

 

Proves de recuperacions trimestrals i setembre 
Al finalitzar l’ avaluació ordinària es realitzarà una prova de recuperació, per l’alumnat que no ha 
superat el trimestre. Aquestes consistiran en una prova escrita de la matèria no superada. 
  
Setembre : Aquells alumnes que no superin la matèria l’hauran de recuperar al mes de setembre tot el curs 
mitjançant  una prova escrita i el lliurament  obligatori d’un dossier d’activitats.   
 
*En qualsevol cas només s’optarà a una puntuació de 5 

  


