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PRESENTACIÓ DE
MATÈRIA D’ESO
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DEPARTAMENT

ENSENYAMENT / CURS:

Humanitats

2n ESO

MATÈRIA:
Ciències Socials
PROFESSOR/A:
Núria Estruch, Elisabet Gallardo i David López
UNITATS DIDÀCTIQUES / DIMENSIONS:
Primera avaluació: dimensió geogràfica



Unitat 1: Demografia i moviment migratoris
Unitat 2: Geografia política. Societats actuals

Segona avaluació: dimensions geogràfica i històrica




Unitat 3: L’espai urbà
Unitat 4: Projecte “Un dia a l’Edat Mitjana”
Unitat 5: L’Islam i Al-Àndalus

Tercera avaluació: dimensió històrica




Unitat 6: Els primers regnes cristians peninsulars (s. VIII-XIII)
Unitat 7: Projecte “El web del meu restaurant”
Unitat 8: La Baixa Edat Mitjana a Europa i a la Península Ibèrica

RECURSOS I MATERIALS:
Per treballar aquesta matèria seguirem una metodologia molt digital, és per això que molts dels recursos i
materials necessaris estan relacionats amb l’àmbit digital. Tot i així també es plantejaran treballs més
creatius on l’alumnat haurà d’utilitzar materials fungibles.

Recursos digitals:










Ordinador
Plataforma Moodle
Plataforma Ieduca
Kahoot
Popplet app (o similar)
Google Earth i Google Maps
Timetoast (o similar)
Canva app (o similar)
Minecraft (o similar)
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Recursos fungibles:








Cartolines DIN A3 de colors
Retoladors de colors
Goma d’enganxar
Grapadora
Sobres varis
Papers de colors
Etc...
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INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
L’avaluació de l’alumnat serà continuada. Cadascuna dels trimestres es qualificarà de la següent manera.
Obtenció de la qualificació:


COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA: 70%
- Activitats de classe, deures, exercicis variats, exàmens: 30%
- Producte final de la unitat: 40%



COMPETÈNCIES DIGITALS: 10%
- Avaluació d’aquestes competències en cadascuna de les activitats que requereixen destreses
digitals significatives

 COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS: 20%
Al llarg del curs hi haurà tres avaluacions, coincidint amb el final dels tres trimestres. La qualificació de cada
avaluació s’obtindrà de la mitjana resultant entre la nota de cadascuna de les unitats didàctiques realitzades
durant el trimestre.
 Primera avaluació: del 12/09/2019 al 29/11/2019
 Segona avaluació: del 02/12/2019 al 13/03/2020
 Tercera avaluació: del 16/03/2020 al 19/06/2020
Per tal de superar el trimestre l’alumnat haurà d’entregar les tasques a temps i ben realitzades.
Important:




Tots aquells treballs i activitats entregats de manera injustificada fora de termini seran penalitzats
amb un punt menys de la nota.
Les faltes d’ortografia en treballs i activitats seran penalitzades amb un màxim d’un punt fins a deu
faltes.
Les sortides curriculars relacionades amb aquesta matèria són d’assistència obligatòria.

RECUPERACIÓ:
Si l’alumnat no supera satisfactòriament una avaluació tindrà dret a una recuperació en tornar de les
vacances immediatament posteriors dins les dates especificades a continuació i segons criteri del
professorat:
Avaluacions trimestrals:




Recuperació primera avaluació: 8/01/2020 - 10/01/2020
Recuperació segona avaluació: 14/04/2020 - 17/04/2020
Recuperació tercera avaluació 08/06/2020 -12/06/2020

Avaluació extraordinària:
Aquell alumnat que no superi la matèria al juny tindrà una avaluació extraordinària entre el 18 i 19 de juny
segons l’horari de recuperació que s’entregarà a final de curs juntament amb les notes.
Cursos anteriors:
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no assolides de
cursos anteriors.
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 la següent:
-

No assoliment (NA):

entre 0 i 4,4

-

Assoliment satisfactori (AS):

entre 4,5 i 6,4

-

Assoliment notable (AN):

entre 6,5 i 8,4
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EQUIVALÈNCIA ENTRE LES NOVES QUALIFICACIONS I LES NUMÈRIQUES:
- Assoliment excel·lent (AE):
entre 8,5 i 10

MS-IMP43 Presentació de matèria d’ESO

Pàg. 3 de 3

Matèria

