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Etapa: ESO Curs: 2n d’ESO 

Matèria: Ciències Socials 

Professor/a: Mònica Briones 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitat 
avaluativa 
1 (escrita) 

Tema: Els orígens 
de l’Edat Mitjana 

 

o Comprovar que l’alumne és capaç de 
sintetitzar i analitzar les qüestions treballades 
a classe.  

30% 

Activitat 
avaluativa  
2(escrita)  

Tema: La societat 
feudal.  

Comprovar que l’alumne és capaç de sintetitzar i 
analitzar les qüestions treballades a classe. 30% 

Activitat 
Avaluativa 
3 

Comentari de 
mapes històrics 

o Comentar diferents mapes històrics de la 
unitat. 5% 

Activitat 
Avaluativa 
4 

Treball en parelles: 

Els Castells 
medievals 

o L’alumne és capaç de valorar i apreciar 
l’art romànic i realitzar un breu treball sobre 
els castells medievals 

5% 

Activitat 

avaluativa 
5 

Treball cooperatiu:  

Un dia a la vida....  

• L’alumne entén els diferents estaments en els 
quals es divideix la societat feudal i a partir de 
diferents activitats creatives és capaç de 
reconstruir un dia a la vida del personatge triat.  

10% 

Dossier 
del tema 

Dossier amb  tots 
els apunts, així com 
de totes les 
activitats del tema 

o Al llarg del tema l’alumne haurà d’anar 
realitzant el seu dossier amb tots els 
apunts/resums presos a classe així com de 
totes les activitats del llibre o proposades 
per la professora. El dossier s’explicarà els 
primers dies de classe i s’haurà d’entregar 
el dia de l’examen. 

10% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

10% 

2a avaluació 

 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitat 
avaluativa 
1 (escrita) 

Tema: Els 
ressorgiment de les 
ciutats. 

 

o Comprovar que l’alumne és capaç de 
sintetitzar i analitzar les qüestions treballades 
a classe.  30% 

Activitat 
avaluativa  
2(escrita)  

Tema: Al-Andalus  Comprovar que l’alumne és capaç de sintetitzar i 
analitzar les qüestions treballades a classe. 30% 
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Activitat 
Avaluativa 
3 

Treball cooperatiu:  

El Camí de Sant 
Jaume   

o L’alumne és capaç de valorar i apreciar 
l’art romànic i realitzar una guia d’un 
itinerari artístic o cultural. 

10% 

Activitat 
Avaluativa 
4 

Treball cooperatiu:  

Un viatge pel Gòtic 
europeu.   

o L’alumne és capaç de valorar i apreciar 
l’art Gòtic i realitzar una guia d’un itinerari 
artístic o cultural.  

10% 

Dossier 
del tema 

Dossier amb  tots 
els apunts, així com 
de totes les 
activitats del tema 

o Al llarg del tema l’alumne haurà d’anar 
realitzant el seu dossier amb tots els 
apunts/resums presos a classe així com de 
totes les activitats del llibre o proposades 
per la professora. El dossier s’explicarà els 
primers dies de classe i s’haurà d’entregar 
el dia de l’examen. 

10% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

10% 

 

 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitat 
avaluativa  
1(escrita) 

Tema:  La 
Catalunya medieval  

o Comprovar que l’alumne és capaç de 
sintetitzar i analitzar les qüestions treballades 
a classe. 

15% 

Activitat 
avaluativa 
2 (escrita) 

Tema: La 
demografia i la 
geografia política 

 

o Comprovar que l’alumne és capaç de 
sintetitzar i analitzar les qüestions treballades 
a classe.  15% 

Activitat 
avaluativa  
3 (escrita)  

Tema: La població 
mundial  i els fluxos 
migratoris. 

Comprovar que l’alumne és capaç de sintetitzar i 
analitzar les qüestions treballades a classe. 15% 

Activitat 
Avaluativa 
4 

Elaborar i 
interpretar 
piràmides de 
població  

o Interpretar piràmides de població i elaborar 
alguna a partir d’unes dades.  

15% 

Activitat 
Avaluativa 
5 

Investigar la 
història 
demogràfica de la 
teva família  

 

 

o Amb les pautes del llibre realitzar una 
investigació sobre la història i la 
demografia de la família.  

15% 

Dossier 
del tema 

Dossier amb  tots 
els apunts, així com 
de totes les 
activitats del tema 

o Al llarg del tema l’alumne haurà d’anar 
realitzant el seu dossier amb tots els 
apunts/resums presos a classe així com de 
totes les activitats del llibre o proposades 
per la professora. El dossier s’explicarà els 
primers dies de classe i s’haurà d’entregar 
el dia de l’examen. 

15% 
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Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, bons ús de l’ordinador, etc) 

10% 

 

 

 

Observacions: 

• Si hi ha més de 20 faltes d’ortografia en un examen, es reduiran 0,5 punts de la 
nota final. 

• Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 0,5 punts de la nota final. 

• Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades. 

• Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es 

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la 

nota final. 

• A cada trimestre s’intentarà proposar diferents activitats per pujar algunes 

dècimes de la nota final.  

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.  

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. Recuperat (5) o No 
Recuperat (nota igual o 

superior a la de 
l’avaluació). 

2a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

3a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

Extraordinària (JUNY) 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 60% 

 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 40% 

 

 

 


