
 

 

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 
 

Comparar les dades del pes del sector terciari d’un país amb les del pes del sector 
primari i del secundari i extreure’n conclusions. Compara la població activa de cada 
sector a diversos països i analitza el grau de desenvolupament que mostren aquestes 

dades.  

Comentar la informació sobre la densitat de població i les migracions en mapes del 

món. Localitza al mapa mundial els continents i les àrees més densament poblats. Situa 
al mapa del món les vint ciutats més poblades, esmenta a quin país pertanyen i explica 
la posició econòmica que ocupen. Explica l’impacte de les onades migratòries als pai ̈sos 

d’origen i als d’acollida.  

Coneix els diferents factors que condicionen la distribució de la població sobre la 



 

 

superfície de la Terra.  

Interpreta una piràmide de població i reconèixer els diferents tipus de perfils de 

piràmides: expansiva, estable i regressiva.  

Entén els conceptes de taxa de natalitat, taxa de fecunditat, creixement vegetatiu i taxa 
de mortalitat i saber com es calculen.  

Caracteritza la distribució de la població al planeta . 
Defineix el concepte de densitat de població. 

Detalla l’evolució de la població mundial. 
Reconeix les causes de la dinàmica desigual de la població mundial. 
Compara piràmides de població de pai ̈sos pobres i desenvolupats. 

Caracteritza una població per la seva activitat econòmica: població activa i inactiva. 
Analitza diferents polítiques demogràfiques i les seves conseqüències: control de la 

natalitat i de les migracions. 
Caracteritza l’estructura demogràfica d’Espanya i analitzar una piràmide d’edats de la 

població espanyola. 
Estableix els percentatges de la població activa ocupada espanyola en els diferents 
sectors econòmics i les seves principals activitats o ocupacions. 

Analitza les taxes de població activa en atur d’Espanya i la seva evolució recent. 
Reflexiona sobre les conseqüències de l’existència de taxes elevades d’atur. 

Identifica els principals fluxos migratoris a escala planetària . 
Localitza al mapa les principals rutes de les migracions actuals. 
Coneix les principals causes dels moviments migratoris al món. 

Comprèn les repercussions econòmiques, socials i culturals de les migracions. 
Analitza les conseqüències que generen els moviments migratoris als territoris amb un 

saldo migratori negatiu o positiu.  

Reconèixer les característiques de les ciutats espanyoles i les diferents formes 
d’ocupació de l’espai urbà. Interpreta textos que expliquen les característiques de les 

ciutats d’Espanya amb l’ajuda d’Internet o de mitjans de comunicació escrits.  

Comprendre el procés d’urbanització a Europa, a Espanya i a les Illes Balears i els pros i 
els contres que suposa. Distingeix els diversos tipus de ciutats existents al nostre 

continent. Resumeix elements que diferencien el món urbà i el rural a Europa.  

Caracteritza i distingeix el poblament rural i el poblament urbà. 
Coneix els factors que defineixen la ciutat: nombre d’habitants, activitat econòmica i 

concentració de l’hàbitat. 
Interpreta un mapa sobre la distribució de la població urbana al món.  

Descriu diferents processos i models d’urbanització al llarg de la història: ciutat 

preindustrial, industrial i postindustrial.  

Coneix les diferents formes de la trama urbana. 
Coneix les característiques a la ciutat de Palma del casc històric, l’eixample i els barris 

perifèrics. 
Estableix les diferents funcions urbanes. 

Entén la importància del sòl urbà. 
Reconeix els problemes que origina el funcionament d’una ciutat. 

Explica en què consisteix una ciutat sostenible i descriure exemples de ciutats 
sostenibles al món. 
Comprèn les característiques de les grans ciutats del món. 

Identifica i descriure les tipologies urbanes: conurbació, àrea metropolitana, regió 
urbana i megaciutat. 

Estableix els quatre nivells bàsics de la jerarquia urbana . 
Explica, aportant exemples, en què consisteixen els Central Business District (CBD). 
Descriu i compara les característiques de les ciutats i els processos d’urbanització als 

països rics i als paisos pobres.  



 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ SEGON TRIMESTRE 

 

Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics. Diferència 
aspectes concrets dins un sistema econòmic i analitza com es relacionen.  

Descriure els trets generals de l’activitat econòmica.  

Identifica els factors de producció i els agents econòmics. 

Explica en què consisteix la producció de béns i posar exemples de béns de producció i 
de consum. 

Identifica les repercussions de la sobreexplotació dels recursos naturals. 
Caracteritza com l’oferta i la demanda regulen el funcionament del mercat.  

Valora la rellevància econòmica de la publicitat i l’impacte sobre les pròpies pautes de 

consum. Defineix diversos conceptes relacionats amb el mercat laboral. 
Explica què són els cicles econòmics i quin és el seu funcionament. 
Descriu una crisi econòmica i relacionar-la amb els cicles econòmics.  

Reflexiona sobre les repercussions socials i econòmiques de les crisis econòmiques.  

Reconèixer les activitats econòmiques dels tres sectors que es duen a terme a Europa, 
a Espanya i a les Illes Balears i identificar diferents polítiques econòmiques .  

Diferència els diversos sectors econòmics europeus.  

Localitzar els recursos agraris i naturals al mapa mundial. Situa al mapa mundial les 
principals zones cerealícoles i les masses boscoses més importants del món. Localitza i 

identifica en un mapa les principals zones mineres del món. Localitza i identifica en un 
mapa les principals zones productores i consumidores d’energia al món. Identifica i 
anomena algunes energies alternatives.  

Comprendre en què consisteix l’activitat del sector primari i quins són els elements 
essencials de l’’activitat agrícola, pesquera i forestal.  

Identifica els condicionants físics de l’agricultura .  

Reconeix els sistemes de conreu que es practiquen al món. 
Coneix la distribució geogràfica de l’agricultura de subsistència i de l’agricultura de 
mercat.  

Coneix els diferents tipus d’agricultura de subsistència . 
Explica quins són els objectius de l’agricultura de mercat i els mitjans dels quals disposa 
per aconseguir-los. 

Reconeix i localitza al mapa els diferents tipus de ramaderia que es practiquen al món .  
Compara la pesca tradicional i la pesca industrial. 

Coneix els principals caladors de pesca del món. 
Explica en què consisteix l’explotació forestal.  

Explica en què consisteix l’explotació sostenible dels recursos. 

Descriu els paisatges agraris d’Espanya. 

Compren què és una matèria primera i la seva importància econòmica. 
Identifica i classificar els diferents tipus de matèries primeres. 

Reconeix diferents tipus d’explotacions i recursos miners. 
Descriu les característiques de les fonts d’energia tradicionals. 

Coneix els avantatges i els inconvenients de les fonts d’energia alternatives més 
importants. 

Explicar la distribució desigual de les regions industrialitzades al món . Localitza en un 
mapa, mitjanc ̧ant els símbols i la llegenda adequats, els països més industrialitzats del 

món.  



 

 

Localitza i identifica en un mapa les principals zones productores i consumidores 

d’energia al món. Explica com es produeix l’explotació de la mà d’obra infantil femení. 
Comprendre en què consisteix l’activitat industrial i quins són els elements del procés 
industrial.  

Classifica un seguit d’indústries segons la finalitat dels productes fabricats. 
Reconeix els elements que formen part del procés industrial. 
Explica la divisió tècnica i social del treball . 

Identifica i valora diferents formes d’explotació laboral en el context de l’activitat 
industrial. Reconeix els factors que determinen la localització de la indústria.  

Caracteritzar l’activitat industrial a Espanya.  

Analitzar l’impacte dels mitjans de transport a l’entorn immediat. Traçar sobre un 
mapamundi l’itinerari que segueix un producte agrari i un altre de ramader des que el 

recol·lecten o el produeixen fins que el consumeixen en zones llunyanes, i n’extreu 
conclusions.  

Descriure els trets generals del sector terciari i reconeix les principals activitats d’aquest 

sector econòmic.  

Classifica correctament les activitats terciàries segons el servei que fan i el mercat al 
qual es dirigeixen.  

Reconeix les diferents submodalitats del sector terciari: terciari banal i terciari superior. 

Reconèixer les principals característiques dels sistemes de transports i les seves 
funcions.  

Coneix els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de transport terrestre, 
marítim i aeri.  

Indica la funció dels diferents mitjans de transport. 

Interpreta gràfics i taules de dades sobre els transports. 
Caracteritza la revolució dels transports i el concepte de xarxes del transport.  

Caracteritza els transports d’Espanya.  

 

 

 

CRITERIOS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

 

Comprèn l’impacte econòmic del turisme i les seves implicacions socials i culturals .  

Identifica i valora aspectes negatius i positius del turisme. 
Analitza l’activitat turística a les Illes Balears .  

Reconeix la importància del sector turístic a la nostra comunitat i els problemes que 
representa. Coneix els elements que intervenen en les activitats comercials. 
Explica les característiques del comerç interior i del comerç exterior, així com les 

diferències entre la balança comercial i la balança de pagaments. 
Comprén què és el consum responsable i valorar les pautes de consum pròpies. Analitza 

el deute extern i les seves repercussions sobre els països pobres.  

Entendre la idea de desenvolupament sosteniblei les implicacions que té. Defineix el 
concepte de desenvolupament sostenible i descriu conceptes clau que hi estan 

relacionats.  

Conèixer i analitzar els problemes i els reptes mediambientals als quals han de fer front 
les Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i les possibles vies per superar-los. 

Compara paisatges humanitzats espanyols segons l’activitat econòmica que s’hi duu a 
terme.  

Conèixer els principals espais naturals protegits peninsulars i insulars . Situa els parcs 

naturals espanyols en un mapa i explica la situació actual d’alguns d’ells.  



 

 

Identificar els principals paisatges humanitzats espanyols i classificar -los per comunitats 

autònomes. Classifica els principals paisatges humanitzats espanyols a través 
d’imatges.  

Reconèixer les principals competències, funcions i estructura bàsica de l’estat.  

Defineix què és  un estat i comparar els elements dels estats democràtics i els no 

democràtics.  

Explica en què consisteix la globalització i com ha afectat els estats .  

Identifica les funcions que, segons la divisió de poders, exerceixen les diferents 

institucions en els règims democràtics.  

Valora la importància de la constitució dins els estats democràtics .  

Caracteritza els municipis i les províncies i la seva funció administrativa en el territori 

espanyol.  

Coneix les organitzacions supranacionals més importants.  

Valora el paper que exerceixen les organitzacions no governamentals en la societat 

actual i reconèixer les més destacades.  

Analitzar la població europea pel que fa a la distribució , l’evolució, la dinàmica, les 
migracions i les polítiques de població.  

Explica les característiques de la població europea.Compara la població europea de 

diferents països tenint en compte la distribució, l’evolució i la dinàmica.  

 
 

 

 


