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Com es treballa a Ciències Socials? 
 
Tota la informació  del curs la trobaràs a: 
 
http://blocs.xtec.cat/iesvilamajorsocials1eso/  
http://blocs.xtec.cat/iesvilamajorsocials4eso/  
 
 
Com fer el dossier Ciències Socials? 
 
� Un dossier ha de ser un recull organitzat de la feina feta a classe. 

Ha de ser entenedor per a tu i per al professor/a que el corregeix. A tu t’ha de 
servir per preparar l’examen. 

� S’ha de fer a mà (no a l’ordinador). Tan sols podràs passar a l’ordinador el que 
t’indiqui la professora.  

� Sempre que s’hagi de presentar el dossier també hauràs de lliurar el diccionari 
específic de la matèria, confeccionat segons les normes que s’expliquen més avall. 

 
 
Què ha de tenir i com s’ha d’estructurar?: 
 

1. Portada (no cal posar-hi ni fotos ni dibuixos).Tal i com s’indica en el PAT:  
Assignatura 
Data de lliurament / trimestre 
Nom alumne/a 
Nom professor/a 
Curs i grup 
Nom IES 

2. Índex detallat (a la primera pàgina) amb els títols dels diversos temes treballats 
i amb el número de la pàgina on comencen (però sense escriure la paraula 
pàgina ni pàg...). Els temes que han d’aparèixer seguint aquest ordre: 

• Apunts 
• Activitats 
• Vocabulari 
• Fotocòpies 
• Mapes 
• Etc. 

3. Aquest full ha d’estar a la pàgina 2. 
4. La programació de l’assignatura (que t’ha donat la professora) ha d’estar a la 

pàgina 3.  
5. Els diferents apartats han de posar-se de manera separada amb el seu 

corresponent títol. Per exemple: Apunts, activitats, fotocòpies, vocabulari, 
mapes,...              

6. Has d’ordenar els fulls de cada apartat segons la data i paginar-los (en la part 
inferior dreta de la pàgina).  

7. Les feines fetes han de tenir un títol que permeti saber de què tracten. S’ha de 
deixar el marge corresponent i l’espai adient per a que no es vegi atapeït. S’ha 
d’indicar de forma clara el número de l’exercici i la pàgina del llibre de text. 

8. S’ha de vigilar amb l’ortografia i la cal·ligrafia.   
9. El dossier s’ha de presentar relligat (no amb fulls solts ni ficats dins un plàstic).      
10. Ha de tenir tots els exercicis que s’han fet, els conceptes que s’han explicat... 

Les activitats han d’estar acabades i no a mig fer, i corregides.      
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11. Els exercicis corregits a classe han d’estar corregits en el teu dossier amb 
bolígraf verd. Els enunciats de les activitats han d’estar copiats.     

12. No hi poden haver fulls bruts, trencats o arrugats. S’ha de presentar amb bona 
lletra i polit. Una bona presentació és molt important.  

13. El títol de cada apartat ha d’estar en un full blanc separat del contingut de 
l’apartat (per exemple: el títol “VOCABULARI” i a l’altra pàgina les paraules 
separades per temes). 

14. Al final del dossier i abans de la contraportada hi ha d’haver un full blanc que 
servirà a la professora per anotar-hi els comentaris i la nota.  

15. A final de curs s’ha de presentar un únic dossier de l’assignatura, per tant cal 
que després del primer trimestre, afegeixis el segon i, posteriorment, el tercer, 
seguint una mateixa paginació i posant-ho tot en un mateix índex 

                                                                                                        
 
Quins ítems es tenen en compte al corregir el dossi er? 
 
P Presentació: índex, marges, lletra, paginació, dates... 
O Organització: conceptes emmarcats, diferents apartats, títols... 
C Complert o no 
L Llengua i ortografia 
R Revisió, exercicis revisats, acabats... 
 
 
 

Com fer el diccionari Ciències Socials? 
 
� Cada terme específic de la matèria que hagis de buscar, un cop corregit a classe, 

l’hauràs de passar al diccionari.  
� S’ha de fer seguint l’ordre alfabètic i en el lloc que correspongui.  
� No pot faltar cap paraula (per comprovar-ho les tindràs en el bloc del Departament 

de Geografia i Història). 
� El llenguatge utilitzat ha de ser entenedor per a tu doncs les hauràs d’estudiar.  
� Recorda que tots els conceptes del diccionari els has de fer tu, no els has de 

copiar del diccionari. 
� Aquest diccionari l’hauràs de conservar durant tota l’etapa de l’ESO i cada curs 

hauràs d’anar afegint els diferents conceptes.  
� El diccionari s’haurà de fer a mà.  
� Per definir un concepte sempre hauràs de començar per un substantiu, per 

exemple: 
o CORRECTE: 

� GEOGRAFIA: ciència que descriu la superfície de la Terra i la 
presència humana, animal i vegetal. 

o INCORRECTE: 
� GEOGRAFIA: és la ciència que... 

 

Com fer un mapa físic? 
 
� Un bon mapa físic ha de tenir una molt bona presentació, i per aconseguir-la has 

de seguir les següents instruccions: 
o Tots els noms han d’estar escrits en horitzontal. 
o Tots els mapes han de tenir un títol. 
o Tots els mapes han de tenir una llegenda, els colors de la qual han de 

correspondre exactament amb els colors que hagis utilitzat per pintar el 
mapa. 
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o Cada nom que posis al mapa ha d’estar escrit d’una manera: 
� Oceans i Mars: en majúscula i de color blau 
� Rius i llacs: primera lletra en majúscula i la resta en minúscula i 

de color blau. 
� Serralades: en majúscula i de color negre. 
� Penínsules, muntanyes i pics, planes, altiplans, deltes, golfs, 

caps, estrets i illes: primera lletra en majúscula i la resta en 
minúscula i de color negre. 

o Si s’ha de pintar el mapa s’ha de fer seguint el model de l’atles i sempre 
amb colors de fusta. Només podràs utilitzar rotuladors de punta fina per 
resseguir els rius. 

 
 

Com fer un mapa polític? 
 
� Un bon mapa polític ha de tenir una molt bona presentació, i per aconseguir-la has 

de seguir les següents instruccions: 
o Tots els noms han d’estar escrits en horitzontal. 
o Tots els mapes han de tenir un títol. 
o Tots els mapes han de tenir una llegenda. En el cas dels mapes polítics, 

les llegendes hauran de ser només del colors amb els que has escrit els 
noms dels països i capitals i els mars i oceans ( a no ser que et 
demanin una altra cosa). 

o Cada nom que posis al mapa ha d’estar escrit d’una manera: 
� Oceans i Mars: en majúscula i de color blau 
� Noms dels països: en majúscula i de color negre. 
� Noms de les capitals: primera lletra en majúscula i la resta en 

minúscula i de color negre. 
o Si has de pintar el mapa ho hauràs de fer amb colors de fusta, només 

podràs resseguir amb rotuladors de punta fina els contorns dels països. 
Els mars i els oceans els hauràs de pintar amb color de fusta blau fluix.  

 


