
MATÈRIA: CIÈNCIES SOCIALS  NIVELL: 4T ESO  

MATERIAL NECESSARI: 
- Llibre de text POLIS 4 Editorial VICENS VIVES 
- Llibreta gruixuda, no troquelada, de tapa dura, o bé carpeta amb fulls quadriculats, que es lliuraran en 

fulls de plàstic; en qualsevol cas, sempre marcats amb el nom de la matèria i el nom de l’alumne en la 
part externa de la tapa o del full de plàstic (angle inferior dret). 

- Bolígrafs de color negre, verd, vermell i blau. 
 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA: 3 hores lectives setmanals (impartides en 2 sessions de 1h 30) al llarg del 
curs, distribuïdes en 3 trimestres. 

DISTRIBUCIÓ TRIMESTRAL D’OBJECTIUS  

1R 

TRIMESTRE 

 

1. EL SEGLE XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM 
2. LIBERALISME I NACIONALISME 
3. LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES  
4. CATALUNYA I  ESPANYA AL SEGLE XIX: LA CONSTRUCCIÓ D’UN RÈGIM LIBERAL 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   
  
 

2N 

TRIMESTRE 

 

5. CATALUNYA, LA FÀBRICA D’ESPANYA 
6. L’ÈPOCA DE L’IMPERIALISME 
8. EL PERÍODE D’ENTREGUERRES  (1919-1939) 
9. CATALUNYA I ESPANYA, TEMPS DE CONFRONTACIÓ (1902-1939)  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   
 
 

3R 

TRIMESTRE 

 

 

10. UN MÓN BIPOLAR  
11. ELS ANYS DEL FRANQUISME 
12. DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA 
13. LA UNIÓ EUROPEA 
15. EL MÓN ACTUAL 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   
 
 

NUCLIS 

AVALUATS 

% sobre 

la nota 

global 

Nota 

mínima  
Aspectes que s’avaluen 

Conceptes 50% 4 

 Es comptarà com a conceptes les notes dels exàmens. La mitjana 
d’exàmens estarà aprovada sempre i quan s’hagin aprovat tots els 
temes, donat que cada alumne té dues oportunitats per aprovar 
cada tema (examen ordinari i recuperació). Si queda algun tema 
suspès, la mitjana màxima serà de 4’9.  

Procediments 30% 4 

 Es comptarà com a procediments la mitjana de les notes 
obtingudes a classe al llarg del trimestre (comprovació que les 
activitats estan fetes, respostes d’activitats els dies de correcció, 
activitats de cada tema i esquema de cada tema).  

Actitud 20% 5 

Es valorarà l’actitud de classe, tenint en compte el comportament, 
l’interès envers la matèria, la responsabilitat a l’hora de presentar 
la feina, .... 

LLIURAMENT I 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

Els treballs s’hauran de lliurar dins el termini fixat i respectant 
l’estructura de presentació establerta; els treballs que no s’ajustin a 
aquestes condicions podran ser rebutjats i  es valoraran amb un 0. 



 

RECUPERACIONS 

TRIMES-

TRES 

A final de cada trimestre es farà una RECUPERACIÓ de cada tema suspès. Consisteix en 
una prova escrita sobre el/els temes suspensos. Es retornarà l’examen corregit amb la 
valoració exacta, però a efectes de sumar per a l’apartat de conceptes de la nota global, la 
recuperació comptarà com a 5 punts. No es fa recuperació de l’apartat de procediments.  

FINAL 

CURS 

(PROVES 

EXTRAOR-

DINÀRIES) 

-   A final de curs es faran PROVES EXTRAORDINÀRIES per tal recuperar possibles 
trimestres suspesos.  Es  podran recuperar mitjançant la realització d’un treball i una prova 
escrita sobre els continguts de la matèria. El treball es valorarà amb un 30% de la nota i la 
prova escrita amb un 70%. És condició indispensable per a fer la prova escrita la presentació 
del treball. La nota necessària per a superar la matèria varia en funció dels casos següents:  

-   - En el cas que la mitjana de trimestres doni, inicialment aprovada, només es farà valoració 
global de la matèria si l’alumne entrega el treball i es presenta a l’examen dels continguts 
suspesos i treu una nota mínima de 3’5 a  la  recuperació. En cas contrari, no es farà mitjana 
i, per tant, se suspendrà la matèria. 
- Si la mitjana, inicialment, dóna suspesa, l’alumne haurà d’entregar el treball,  presentar-se 
a l’examen i treure una nota mínima de 5. 

CURSOS 

ANTE-

RIORS 

-   Els alumnes que tinguin la matèria de Ciències Socials pendent del curs anterior,  podran 
recuperar-la mitjançant la realització d’un treball i una prova escrita sobre els continguts de 
la matèria. El treball es valorarà amb un 30% de la nota i la prova escrita amb un 70%. És 
condició indispensable per a fer la prova escrita la presentació del treball.  
El contingut de la prova serà una selecció d’activitats fetes al treball. Les dates de lliurament 
del treball i de realització de la prova escrita es fixaran a principi de curs, al calendari previst 
pel centre.  
Els alumnes tindran dues oportunitats anuals de presentar-se a aquesta prova. Recuperaran la 
matèria aquells alumnes que obtinguin una nota global de 5.  

- ALUMNES AMB PI 
Els alumnes amb programes individualitzats es regeixen pels mateixos criteris d’avaluació, sempre tenint com a 
referència els objectius específics marcats als seus programes. 

- DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DIARI 
-  
- Els objectius de cada tema del llibre de text POLIS 4  s’aniran explicant progressivament a cada sessió; un cop 

acabat cada apartat es marcaran unes ACTIVITATS que s’hauran de presentar, a la llibreta, la propera sessió 
de Socials.  

- En iniciar-se aquesta propera sessió es passarà llista exhaustivament per tal de comprovar que els deures estan 
fets i s’haurà de respondre SI o NO segons el cas. És molt important donar una informació fidedigna de la 
feina que s’ha fet; si falta alguna activitat per fer és molt important comunicar-ho). Si es dóna el cas que  un 
alumne menteix sobre la feina feta, suspendrà l’actitud i el trimestre. 

- Per tal de fer una comprovació aproximada, quan s’hagi passat aquesta llista, s’examinarà la llibreta de tres 
alumnes, triats aleatòriament; se’ls posarà una nota numèrica. 

- Si algun dia no s’ha pogut fer la feina encomanada, es pot presentar la següent sessió; serà l’alumne qui haurà 
d’avisar que presenta la feina endarrerida i se li ratllarà l’anotació negativa del dia anterior.  

- Les activitats es corregiran a final de tema. 
- Un cop acabat el tema se n’haurà de fer un ESQUEMA. 
- S’avisarà de l’EXAMEN del tema (habitualment es valorarà cada tema per separat) el mateix dia en que 

s’acabi d’explicar l’últim apartat del tema. 
- El dia de l’examen, abans de repartir-lo es recolliran  totes les llibretes i es corregiran les activitats del Tema i 

l’esquema; es posaran dues notes numèriques i  es retornaran les llibretes a final de la classe. Si un alumne no 
presenta la llibreta en el moment de començar l’examen haurà perdut l’oportunitat de presentar les activitats i 
l’esquema d’aquell tema i li constaran dues notes de 0 punts. Es poden rebutjar les llibretes que no mantinguin 
l’estructura establerta, comunicada prèviament. 

- Un cop repartit l’examen i abans de començar a respondre, es llegirà pregunta per pregunta, en veu alta, i es 
podrà resoldre tots els dubtes que sorgeixin. Un cop resolts els dubtes els alumnes començaran a respondre 
l’examen i  no es permetrà cap pregunta per tal de no dificultar la concentració dels companys. 

- Està prohibit fer cap gest sospitós o copiar durant l’examen; si es comprova que un alumne ha copiat, 
suspendrà l’actitud i, per tant, la matèria. 

- Es retornarà l’examen corregit en el termini màxim de tres setmanes i s’entregarà als alumnes per tal que 
puguin contrastar la valoració. És condició indispensable per a rebre l’examen disposar, en aquell moment, del 
Butlletí de Control de Notes. 


