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ASSIGNATURA:           CIÈNCIES SOCIALS              CURS:       2º       NIVELL: ESO 

 

Grups Professor/ Professora 

A Maria P. Mesquida Oliver 

B Maria P. Mesquida Oliver 

C Maria P. Mesquida OLiver 

D Maria Luísa Serrano López 

E Maria Luísa Serrano López 

 

1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de desembre. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

 

Presentació de la matèria i instruccions 

d’avaluació 

 

EDAT MITJANA 

 

L’ islam i Al-Andalus 

L’ Europa  feudal 

La ciutat medieval 

 

 Conèixer l’origen i expansió de l’ islam  

 Localitzar els territoris de l’ islam 

 Estudiar l’ islam a la Península Ibèrica 

 Conèixer els orígens i l’organització de 

l’Europa feudal 

 Analitzar l’estructura de la ciutat medieval 

 

 

 

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

La formació i expansió dels regnes penin-

sulars. 

Els grans regnes peninsulars 

El Regne de Mallorca a l’edat mitjana 

 Estudiar la formació i expansió dels regnes 

cristians 

 Conèixer la Història del Regne de Mall0rca a 

l’Edat Mitjana 
 

EDAT MODERNA 

El naixement del món modern 

 Estudiar l’expansió econòmica i cultural dels 

segles XV i XVI.  
 Analitzar la nova manera d’entendre el món dels 

humanistes . 
 

 

3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat:  del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes. 
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes. 

Continguts essencials Criteris d’avaluació 

La monarquia autoritària dels Reis Catò-

lics 

 

Els descobriments geogràfics: L’imperi 

americà 

 Estudiar l’origen de l’Estat modern als 

regnes hispànics. Estudiar i situar l’expansió 

territorial des Reis Catòlics 

 Comentar les tendències artístiques del 

Renaixement 
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  Relacionar les noves tècniques de navegació 

amb el descobriment de noves rutes 

marítimes 

 Estudiar i situar geogràficament  el 

descobriment de noves terres 

 Estudiar  el descobriment i ocupació d’Amèrica 

L’imperi dels Àustries  Analitzar l’origen de la monarquia hispànica 

i la instauració de la dinastia d’Habsburg o 

d’Àustria 

 Conèixer els principals fets històrics i 

l’hegemonia europea de l’Imperi Hispànic 

 Comentar les tendències artístiques del 

Barroc 

 

 

 

 

 

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació 

 (% de la nota) 

● Proves escrites  

 
60% de la nota 

 

● Treballs proposats per fer a casa 

● Activitats d’aula individuals i en petit grup 

● Intervencions a classe 

● Informes d’activitats complementàries 

● Quadern de classe  

● Actitud envers l’assignatura 

 

 

 

 

30%  feina a classe, quadern, 

deures... 

10% actitud, comportament, 

participació 

 

 

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs): 

 

Es valorarà de forma especial: 

1. L’elaboració d’un tema i la seva exposició de forma ordenada i estructurada. 

2. L’ús correcte del llenguatge específic de la matèria. 

3. La correcta expressió escrita. L’alumne s’ha d’esforçar en evitar les faltes d’ortografia i les 

incorreccions sintàctiques. S’ha de procurar escriure utilitzant un estil directe, sense divagacions 

innecessàries: no es treu millor nota per omplir més paper. 

4. Presentació dels treballs els dies assenyalats 

5. Els alumnes que han suspès el primer i el segon trimestre hauran d’entregar una feina 

(activitats, treball d’investigació, etc) el mes de gener i el mes d’abril. 

 

Si un alumne/a és sorprès copiant en un examen o presenta treballs copiats la qualificació serà 

d’un 0 a l’esmentada prova 
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ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA   

PENDENT DEL CURS ANTERIOR 
 

ACTIVITATS  A REALITZAR 

 

Precisau  el % de contribució en la nota final  i 

l’horari d’atenció  a l’alumnat  

treballs a lliurar mensualment   

seguiment per part del professor de 

l’assignatura al curs actual 
X 

consulta i seguiment del cap de 

departament 
X 

proves d’examen  

 

 

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA 

 

Posau una creu 

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual   

si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual   X 

  

mitjançant una prova parcial el mes de desembre  

mitjançant una prova o feina a fer el mes de març/abril si no ha aprovat la 

segona avaluació 
  X 

  

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril  

 


