
 

 

ASSIGNATURA: SOCIALS   CURS: 2n ESO 

 

CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 
L'avaluació serà contínua, amb l´observació sistemàtica de l'adquisició de continguts; 

integradora de les valoracions de tots els continguts i  competències; globalitzada, 
atenent el procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el desenvolupament i 
la consolidació de les competències bàsiques; i sumativa per tal d'aplicar el caràcter 

qualificador que informa dels resultats. 
 

Evaluació inicial: 
 
L'avaluació inicial es realitzarà a 1r d'ESO.   

Serà una prova de 10 preguntes curtes (pot contenir: imatges, textos, mapes). 
Els resultats d'aquesta no són vinculants i només és per tenir en compte el nivell de 

coneixements i competència dels alumnes. 
L'adaptació curricular es farà amb posterioritat segons els resultats i les recomanacions 
de l’equip d’orientació. 

 
Evaluació continua: 

 
Nota examen: 60% 
Activitats, quadern, treballs: 30% 

Actitud: 10% 
 

 Les activitats: 
● Activitats escrites recollides al quadern de l’alumne 
● exposicions orals i escrites 

● treballs cooperatius i en grup   
● treballs d’indagació i recerca   

● vocabulari 
● elaboració i anàlisi de mapes   
● confecció de mapes conceptuals i esquemes 

 
 L’actitud de l’alumnat: 

L’actitud de l'alumnat és un criteri fonamental que tindrà en compte la normativa sobre 
l'assistència regular dels alumnes a classe i valorarà la participació de l'alumnat en les 

diferents activitats proposades pels professors de la matèria. Així es valorarà: 
 
● El comportament i el respecte amb els companys i amb el professorat. 

● La col·laboració i la participació 
● L'ús del material 

● La presentació de les activitats i l'estudi 
● L'interès. 
 

Periodicitat: 1 examen per tema. 
 

Recuperació d’una avaluació: Examen final el més de juny. 
 
Evaluación ordinaria: 

 
Examen final: els alumnes que han suspès alguna de les avaluacions  han de fer la 



 

 

prova final, examinant-se només d’aquella avaluació que tenen suspesa i entregar els 

treballs que tenguin pendents. 
 
Els alumnes que han superat totes les avaluacions s’han de presentar obligatòriament, 

però es fa un altre tipus de prova no vinculant. 
 

Qualificació de l’examen de juny: només es té en compte la nota de l’examen. 
 
Evaluación extraordinaria:  

 
Els alumnes que no han superat la prova el mes de juny, s’han de presentar a l’examen 

de setembre i s’han d’examinar de tots els continguts de l’assignatura. A més han 
d’entregar un dossier amb totes les activitats que es donin per fer. Es tendrà en compte 
a l’hora de qualificar la prova  que l’alumne hagi lliurat el dossier d’activitats. 

 
Aprova la matèria l'alumnat que, al final del procés d'aprenentatge (avaluació ordinària 

o extraordinària), assoleix els objectius i competències fixats per la seva assignatura. 
 
 

La qualificació de les diferents avaluacions serà expressada en nombres naturals de l‟1 
al 10. 

 
A les diferents avaluacions, la matèria es considerarà aprovada quan s'obtingui una 
qualificació igual o superior a 5 

 
La qualificació de l'avaluació ordinària serà el resultat d'aplicar la mitjana aritmètica de 

les qualificacions obtingudes en cada un dels tres trimestres. L'alumnat que no supere 
positivament l'avaluació ordinària haurà de recuperar la matèria a l'avaluació 

extraordinària prevista pel mes de setembre.   
 
La matèria es considera no aprovada en els dos casos següents: 

 
 - amb una nota mitjana inferior a cinc. 

 - amb dues avaluacions trimestrals suspeses. 
  
La qualificació de cada avaluació trimestral serà el resultat d'aplicar una mitjana 

ponderada obtinguda a partir dels següents instruments: 
  

 - Les proves objectives representen el 60 % de la qualificació. 
 - Les activitats, suposen el 30% de la qualificació. 
 - L’actitud de l’alumnat suposa el 10% de la qualificació de les 

diferents avaluacions trimestrals 
 

 
Recuperació i avaluació de pendents: 

 

L'alumnat que hagi obtingut una qualificació negativa a l'avaluació ordinària del 
mes de juny ha de ser valorat el més de setembre a l’avaluació extraordinària.  

El Departament proposarà activitats de recuperació personalitzades que s'han de 
realitzar al llarg de l'estiu. Igualment el Departament dissenyarà i qualificarà les 
proves escrites de valoració dels aprenentatges. 

 



 

 

 Les activitats proposades pel Departament es recolliràn a un dossier d'activitats 

que haurà de realitzar l'alumne/a. La tasca que s'encomani a l'alumnat serà 
valorada pel professor que ha tingut l'alumne al curs.       
 

La decisió definitiva respecte a la superació de la matèria a l'avaluació 
extraordinària tindrà en consideració el següents criteris de correcció generals: 

 
1- Per aprovar la matèria l'alumne ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 

cinc. 

2- Aquesta qualificació és el resultat d'obtenir la mitjana ponderada de la prova 
escrita i del dossier de feines seguint el següent criteri:   

 
                                           - Dossier de feines  = 60%     
                                           - Prova escrita        = 40% 

 
3- No aprova la matèria l'alumne/a que tingui una qualificació a la prova escrita 

inferior a  quatre. 
4- No aprova la matèria l'alumne/a que no presenti el dossier de feina al moment de 

fer la prova escrita extraordinària i aquell que obtingui una qualificació inferior a 

quatre al dossier de feina. 
5- Les feines realitzades i presentades al dossier han estar realitzades amb 

autonomia, criteris suficients de qualitat i s'ha mantenir una acurada presentació. 
 
 

Activitats de recuperació i mesures de suport per a alumnes amb la 
matèria pendent 

 
 Per l'alumnat que ha promocionat de curs amb la matèria de Ciències Socials 

pendent, s'establirà un pla de treball individual on s'expressaran els continguts 
exigibles i criteris de qualificació de la matèria pendent. 
 

L'alumnat que, en aquest procés d'avaluació contínua, no recuperi les matèries 
pendents, pot presentar-se, també, a les proves extraordinàries. 

 
   Per tal d'organitzar adequadament el seguiment de l'alumnat amb la matèria 
pendent el centre va acordar anomenar professors  responsables dels alumnes 

que tenen pendents algunes de les assignatures per tal de fer un seguiment 
adient. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PRIMER TRIMESTRE 
 

Caracteritzar l’alta edat mitjana a Europa i reconèixer la dificultat que suposa la falta de 
fonts històriques en aquest període. Utilitza les fonts històriques i entén els límits del 
que es pot escriure sobre el passat.  

Explicar l’organització feudal i quines conseqüències té . Caracteritza la societat feudal i 

les relacions entre senyors i camperols.  

Analitzar l’evolució dels regnes cristians i musulmans en els aspectes socioeconòmics, 
polítics i culturals. Comprèn els orígens de l’islam i l’abast que té posteriorment. Explica 

la importància d’al-Àndalus a l’edat mitjana.  

Entendre els processos relatius a les conquestes i la repoblació dels regnes cristians a la 

península Ibèrica i les relacions que mantenen amb al-Àndalus. Interpreta mapes que 



 

 

descriuen els processos de conquesta i repoblació cristiana a la península Ibèrica. 

Explica la importància del Camí de Sant Jaume.  

Comprendre les funcions diverses de l’art a l’edat mitjana. Descriu característiques de 
l’art romànic, del gòtic i de l’islàmic.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

Entendre el concepte de crisii les conseqüències econòmiques i socials que té. Comprèn 
l’impacte d’una crisi demogràfica i econòmica en les societats medievals europees.  

Comprendre la significació històrica de l’etapa del Renaixement a Europa. Distingeix 

diferents maneres de periodització històrica: edat moderna, Renaixement, barroc, 
absolutisme.  

Relacionar l’abast de la nova mirada dels humanistes, dels artistes i dels científics del 

Renaixement amb etapes anteriors i posteriors. Identifica trets del Renaixement i de 
l’humanisme en la història europea a partir de diferent tipus de fonts històriques . 
Coneix obres i el llegat d’artistes, humanistes i científics de l’època.  

Analitzar el regnat dels Reis Catòlics com una etapa de transició entre l’edat mitjana i 
l’edat moderna. Coneix els principals fets de l’expansió d’Aragó i de Castella pel món .  

Entendre els processos de conquesta i colonització i les conseqüències que se’n deriven. 

Explica les diferents causes que varen conduir els europeus a descobrir Amèrica, a 
conquerir-la i a colonitzar-la. Valora interpretacions conflictives sobre la conquesta i la 

colonització d’Amèrica.  

 

 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 

Comprendre la diferència entre els regnes medievals i les monarquies modernes. 
Distingeix les característiques de règims monàrquics autoritaris , parlamentaris i 

absoluts.  

Conèixer trets de les polítiques internes i les relacions exteriors dels segles XVI i XVII a 
Europa.  Analitza les relacions entre els regnes europeus que condueixen a guerres com 

la dels Trenta Anys.  

Conèixer la importància d’alguns autors i obres d’aquests segles. Analitza obres o 
fragments d’obres d’alguns autors d’aquesta època en el context en què varen ser 

creades.  

Conèixer la importància de l’art barroc a Europa i a Amèrica. Usar el vocabulari històric 
amb precisió i inserir-lo en el context adequat. Identifica obres significatives de l’art 

barroc.  

Analitzar les característiques, la distribució, la dinàmica i l’evolució de la població de les 
Illes Balears i d’Espanya, així com els moviments migratoris.  Explica la piràmide de 

població d’Espanya i de les diferents comunitats autònomes. Analitza a diferents mitjans 
els moviments migratoris de les tres darreres dècades.  
 

 

 


