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1. FULL D'INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA

MATÈRIA: Ciències Socials

Nom del professor/a: Lola Ríos  i Gemma Alsina Curs i grup: 2n de l’ESO 2019-2020

1. CONTINGUTS

Primer trimestre

• La fragmentació del món antic
• Al-Àndalus
• L’Europa feudal
• Catalunya a l’Edat Mitjana: Orígens i expansió territorial
• La cultura i l’art del romànic
• Les ciutats de l’Europa Medieval
• Catalunya a l’Edat Mitjana: evolució política i econòmica

Segon trimestre
• L’origen i l’expansió dels regnes de Castella i Lleó i Navarra
• La cultura i l’art del Gòtic
• El naixement del món modern
• El Renaixement, una nova concepció de l'art
• L'època dels grans descobriments geogràfics
• L’imperi dels Àustries
• Catalunya sota els Àustries

Tercer trimestre
• L’Europa del segle XVII
• La ciència i l’art del Barroc
• Els habitants del planeta
• La població d’Espanya i de Catalunya
• Les societats humanes i els fenòmens migratoris
• Les ciutats i els processos d’urbanització

2. COMPETÈNCIES A ASSOLIR

A final de l’etapa de 2n de la ESO, els alumnes han d’assolir les competències pròpies del seu àmbit

que s’engloben dins de quatre dimensions: la dimensió històrica, la dimensió geogràfica, la dimensió

cultural i artística i la dimensió ciutadana i les competències transversals de l’àmbit digital i de l’àmbit

personal i social contemplades dins de cada una de les dimensions.
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3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris de qualificació:

Tal com marca el nou decret d'avaluació, la matèria s'avaluarà a partir del grau d'assoliment

de les competències que conformen cada una de les dimensions.

La  nota  final  es  calcularà  a  partir  de  les  qualificacions  obtingudes  en  els  exàmens,  exercicis

procedimentals, llibreta, actitud a classe, feines encomanades, sortides*, treball i/o projectes sent el

resultat final: nivell no assolit, nivell satisfactori, nivell de notabilitat i nivell d'excel·lència.

Independentment  de les  qualificacions  estrictament  acadèmiques,  el  professor  podrà  no  aprovar

l'avaluació global de l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes situacions:

- Haver manifestat una reiterada mala conducta a la seva classe (per exemple: 3 expulsions o més

durant el període avaluatiu).

- Haver comès una falta greu o molt greu a la seva classe.

- No portar el material corresponent (llibre, llibreta d'exercicis, ...) de manera reiterada.

- No acreditar una evolució acadèmica favorable durant el període avaluatiu.

* En el cas de l’alumnat d’ESO, 20% de faltes d‘assistència injustificades en una matèria pot implicar

la pèrdua del dret d‘avaluació continuada.

Obtenció de la qualificació global de l’àrea: TOTAL

• Competències pròpies de la matèria............................................... 80 %

• Dimensió Històrica: 50 %

• Dimensió Geogràfica: 10 %

• Dimensió cultural i artística: 10 %

• Dimensió ciutadana: 10 %

• Competències digitals..................................................................... 5 %

• Competències personals i socials...................................................15 %

*Les sortides són de caràcter obligatori.
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Equivalència entre les noves qualificacions i les numèriques:

Per  a  totes  aquelles  activitats  i  exàmens  que  s’avaluïn  amb  una  qualificació  entre  0  i  10,

l’equivalència amb les noves qualificacions serà el següent:

• No assoliment (NA): entre 0 i 4,9.

• Assoliment satisfactori (AS): entre 5 i 6,9.

• Assoliment notable (AN): entre 7 i 8,9.

• Assoliment excel·lent (AE): entre 9 i 10.

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Recuperació de cada avaluació i final: Per recuperar les avaluacions el professor indicarà les pautes

pertinents al finalitzar cada trimestre.

Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària): Consistirà en un examen i un treball indicat

pel professorat.

Recuperació de l’assignatura pendent del curss anterior

En el marc de l'avaluació contínua, l'assoliment de les competències del curs de les matèries amb

continuïtat dins l'etapa i dels àmbits transversals comporta l'assoliment dels nivells competencials no

assolits en cursos anteriors. Pel que fa a les altres matèries, l'alumnat haurà de presentar-se a les

convocatòries de recuperació de cursos anteriors dels mesos de novembre i/o febrer.

5. MATERIAL QUE NECESSITAREM

Llibreta o fulls quadriculats DIN A4, estoig amb llapis, goma, bolígrafs de diversos colors, llapis de

colors diferents, pega, regla, tisores, paper de ceba i rotring o punta fina.
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