
 

EL DOSSIER DE CIÈNCIES SOCIALS 
 

 El dossier és un recull organitzat de la feina que has fet a classe. 

Ha de ser entenedor per a tu i per al professor/a que el corregeix; 

a més ha de ser útil per preparar l’examen. 

Quan presentis el dossier també hauràs de presentar un glossari 

(diccionari) específic de la matèria. 

 

Contingut i estructura del dossier 

 

 PORTADA. 

-Nom de la matèria 

-Data de lliurament 

-Nom alumne/a 

-Nom professor/a 

-Curs i grup 

-Nom centre: Institut ÈGARA 

 

 ÍNDEX DETALLAT 

-Amb els títols dels diversos temes treballats i amb el número de 

la pàgina on comencen: 

 Apunts 

 Activitats 

 Glossari (vocabulari) 

 Fotocòpies 

 Mapes, etc 

 

 

 CONTINGUTS 

1. Els diferents apartats han de situar-se de forma separada 

amb el       seu corresponent títol 

2. Els fulls de cada apartat s’han de presentar ordenats 

(segons la data i paginar-los en la part inferior dreta de la 

pàgina). 

3. Les feines fetes han de tenir un títol que permeti saber de 

què tracten. 

4. Es procurarà presentar el dossier sense incorreccions 

ortogràfiques. 

5. El dossier no s’ha de presentar amb fulls solts... 



 

6. Les activitats han d’estar acabades i no a mig fer, i 

corregides. 

7. Una bona presentació és molt important: no hi poden haver 

fulls bruts, trencats ni arrugats. 

8. El títol de cada apartat ha d’estar en un full blanc separat 

del contingut de l’apartat. 

9. S’ha de fer un dossier per cada tema treballat a classe. 

 

 

GLOSSARI (diccionari) de 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. 

 El llenguatge utilitzat ha de ser entenedor per a tu doncs  hauràs 

d’estudiar els conceptes o termes corresponents. 

 Per definir un concepte sempre hauràs de començar per un 

substantiu, per exemple:  

GEOGRAFIA: ciència que descriu la superfície de la Terra i la 

                             presència humana, animal i vegetal. 

                             INCORRECTE: GEOGRAFIA: és la ciència que... 

 

 

 


