
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2020-2021 

 

Data d’aprovació: 03/05/2018
 
Pàgina 1 / 4
 
Nª de revisió: 00 

 

Etapa: ESO Curs: 1r ESO 

Matèria: Ciències Socials 

Professor/a: Albert Antúnez 

 

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

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen de 
preavaluació. 
Tema: Introducció a 
la història. La 
Prehistòria. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o les edats de la història i les fons històriques . 
o què és la prehistòria? 
o Les etapes de la prehistòria y les diferents 

formes de vida en cadascuna d’elles. 
o els procés d’hominització  
o les creences, l’art i els invents que marcaran 

cada època. 

30% 

Activitat 1 Elaboració dossier 
tema: Introducció a 
la història. La 
Prehistòria   

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. Tema: 
Les civilitzacions 
fluvials: 
Mesopotàmia i 
Egipte. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o les característiques principals de les 

civilitzacions mesopotàmica i egípcia: origen, 
ubicació geogràfica, organització de societat, 
religió, arquitectura, art, etc. 

o influències d’aquestes civilitzacions en el 
naixement de la cultura occidental. 

30% 

Activitat 2 Elaboració dossier 
tema: Les 
civilitzacions 
fluvials: 
Mesopotàmia i 
Egipte.  

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

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) 

15% 
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2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen de 
preavaluació. 
Tema: La 
civilització grega. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o les característiques principals de les 

civilització grega.: origen, ubicació geogràfica. 
o les etapes de la historia de l’antiga Grècia 
o l’expansió de la cultura grega 
o organització de societat: Atenes i Esparta. 
o origen de la democràcia. 
o Alexandre Magne i l’hel·lenisme 
o la religió grega i els mites 
o l’art grec: arquitectura i escultura 
o la ciutat grega. 
o La filosofia, la ciència i la literatura. 

30% 

Activitat 1 Elaboració dossier 
tema: : La 
civilització grega   

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. Tema: 
La civilització 
romana. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o les característiques principals de les 

civilització romana: origen, ubicació 
geogràfica. 

o les etapes de la historia de l’antiga Roma 
o l’expansió de la cultura romana 
o organització de societat romana. 
o la monarquia, la república i l’imperi. 
o els romans grans constructors i enginyers  
o la religió romana 
o l’art romà, escultura, pintura i arquitectura  
o la ciutat romana. 
o la nova religió: el cristianisme. 

30% 

Activitat 2 Elaboració dossier 
tema: La civilització 
romana.  

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

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) 

15% 
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3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen 
d’avaluació. Tema: 
El medi físic de 
Catalunya, 
Espanya, Europa i 
el món. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o els conceptes bàsics relatius al medi físic de 

Catalunya, Espanya, Europa i el món 
o les característiques pròpies de cada continent. 

De manera especial del continent europeu. 
o el relleu, el clima i els paisatges d’Espanya. 
o el relleu, el clima i el paisatge de Catalunya.  

30% 

Activitat 1 Elaboració dossier 
tema: El medi físic 
de Catalunya, 
Espanya, Europa i 
el món.  

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. 
Temes: El 
paisatges de la 
Terra. 

● L’alumne/a coneix, sap i identifica: 
o els conceptes bàsics dels paisatges de la 

Terra. 
o De manera especial els següents paisatges: 

✓ la selva 
✓ la sabana 
✓ els deserts 
✓ el paisatge mediterrani 
✓ el paisatge oceànic 
✓ el paisatge continental 
✓ els paisatges freds. 

30% 

Activitat 2 Elaboració dossier 
temes: El paisatges 
de la Terra.  

● L’alumne/a realitza un dossier classe, seguint 
les indicacions del professor. Al llarg de la unitat 
l’alumne haurà d’anar realitzant el seu dossier 
amb tots els apunts/resums presos a classe així 
com de totes les activitats de la unitat. El 
dossier es lliurarà el dia de l’examen del tema. 

● Presenta el dossier amb les pautes donades pel 
professor. 

● Utilitzar eines TIC. 

12,5% 

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) 

15% 

 

Observacions: 

● 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. 
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Càlcul de la nota final de la matèria 

Cal aprovar cadascuna de les tres avaluacions. La nota final de la matèria es calcula fent 
la mitjana de les tres avaluacions aprovades.  

 

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 (setembre) 

Activitat Descripció Pes 

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

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 40% 
 

 

 


