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Etapa: ESO Curs: 4t d’ESO 

Matèria: Ciències Socials 

Professor/a: Xavier Queralt 

 

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

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Activitat 1 Elaboració d’una 
cronologia de  la 
Revolució 
Francesa amb 
TIMETOAST/PADL
ET.  

● Comprovar que identifica i que ordena 
cronològicament els episodis de l'esclat i les 
etapes de la Revolució Francesa. 
o Utilitzar eines TAC. 

15% 

Examen 1 Examen de 
preavaluació. 
Tema: la Revolució 
Francesa. 

● L’alumne/a sap fer un comentari de text 
històric. 

● L’alumne/a : 
o identifica les característiques de la Il·lustració 

i detalla les seves idees. 
o sap explicar les causes de la Revolució. 

● explica etapes de la Revolució Francesa. 

15% 

Activitat 2 Elaboració de 
mapes mentals 
amb MINDMAP – 
Tema: el moviment 
obrer 

● Observar si identifiquen les modalitats 
d'organització obrera del segle XIX. 

● Veure si són capaços d'establir les 
característiques del pensament obrer. 

15% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. 
Temes: La 
Revolució Industrial 
i el moviment obrer. 

● L’alumne/a sap fer un comentari de text 
històric. 

● L’alumne/a : 
o sap i explica les causes de la Revolució. 
o identifica la nova organització del treball. 
o sap i explica el capitalisme industrial. 
o sap i explica la manera de viure dels 

obrers i dels patrons. 
o identifica els tipus  d'organització obrera i 

les característiques del pensament obrer. 

30% 

Activitat 3 Exposició d’idees 
de manera visual 
amb SWAY. Tema: 
Imperialisme 

● Comprovar que explica les causes i les 
conseqüències econòmiques de l'expansió 
colonial de l'últim terç del segle XIX i que  
identifica els territoris corresponents als 
principals imperis colonials de l'època. 

● Utilitzar eines TAC en l’elaboració de treballs. 

15% 

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% 

 

  



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2021-2022 

 

Data d’aprovació: 03/05/2018 Pàgina 2 / 4 Nª de revisió: 00 

 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen de 
preavaluació. 
Temes: Primera 
Guerra Mundial 

● L’alumne/a sap fer un comentari de text 
històric. 

● L’alumne/a : 
o identifica les causes de la Guerra i les 

aliances militars.  
o coneix episodis clau de la Guerra, la vida a 

les trinxeres i quin armament es va 
utilitzar. 

o sap explicar les característiques i 
conseqüències del tractats de pau. 

20% 

Activitat 1 Elaboració de 
mapes mentals 
amb PADLET – 
Tema: el crac de 
1929 

● Comprovar que reconeix les causes que van 
provocar el crac borsari del 1929. 

● Comprovar que reconeix les causes que van 
desencadenar la Gran Depressió i les solucions 
per sortir-ne d’ella. 

● Utilitzar eines TAC en l’elaboració de treballs. 

20% 

Activitat 2 Contestar un 
qüestionari online. 

● L’Holocaust jueu. 
20% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. 
Temes: el feixisme 
i la Segona Guerra 
Mundial. 

● L’alumne/a sap fer un comentari de text 
històric. 

● L’alumne/a : 
o explica els principis en els quals es basava 

el feixisme i la ideologia nacionalsocialista. 
o sap  que va succeir en els camps de 

concentració nazis. 
o sap explicar les causes de la Segona 

Guerra Mundial. 
o coneix el desenvolupament de la Guerra. 
o sap  indicar les seves conseqüències. 

30% 

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 1 Treball col·laboratiu 
sobre la Guerra 
Civil espanyola. 

● Treballar les causes de la una Guerra Civil.  
● Situar cronològicament els principals episodis 

de la Guerra Civil i descriure’ls sobre un mapa.  
● Classificar els personatges i les 

característiques del bàndol republicà i del 
franquista. 

● Treballar les condicions de vida de la població.. 
● Treballar amb cartells de guerra per obtenir 

informació sobre la propaganda de cada 
bàndol. 

● Utilitzar eines TAC en l’elaboració de treballs. 

30% 

Activitat 2 Treball sobre de la 
repressió durant el 
franquisme. 

● Treballar les característiques del sistema polític 
franquista i la repressió de les persones i els 
pobles en la primera part del franquisme. 

● Utilitzar eines TAC en l’elaboració de treballs. 

30% 

Examen 1 Examen 
d’avaluació. 
Temes: Catalunya i 

● L’alumne/a sap fer un comentari de text 
històric. 

● L’alumne/a : 
30% 
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Espanya sota el 
franquisme 

o explica les característiques del sistema 
polític franquista. 

o defineix l'economia de postguerra i el seu 
impacte sobre la població. 

o explica el creixement econòmic durant el 
franquisme. 

o identifica els canvis socials i econòmics 
que es van produir en la dècada dels 
seixanta. 

o distingeix i ordenar cronològicament les 
principals forces i moviments d'oposició al 
règim franquista a Catalunya. 

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: 

● Es restarà 1 punt per cada 10 faltes d’ortografia als exàmens/treballs/activitats amb 
un màxim de 2 punts. 

● Si la presentació de l’examen és deficient, es reduiran 1 punt de la nota final. 

● No s’acceptaran les activitats lliurades fora de termini sense justificació. El professor 
pot concedir una pròrroga per entregar el treball/activitat després de la data límit 
però el treball tindrà una puntuació màxima d’AS. 

● 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. 

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.  
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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 70% 
 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 30% 
 

 

 


