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Nom matèria, curs i seminari 
CIÈNCIES SOCIALS 4t d’ESO DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS 

Competències treballades durant el curs 
Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat històrica 

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur 

és fruit de les decisions i accions actuals 

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 

intervenció en la construcció de subjectes històrics 

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la 

seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 

Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la 

identitat personal dins d’un món global i divers 

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Per avaluar l’àmbit de les CCSS a l’etapa de 4t ESO, avaluarem les següents dimensions d’acord 

amb els següents percentatges: Dimensió Històrica: 70% Dimensió Artística: 20% Dimensió 

Ciutadana: 10% 

Els instruments d’avaluació: proves escrites, deures, presentacions orals, presentacions en 

powerpoint, resums, elaboració d’esquemes, proves orals que serviran per poder avaluar les 

competències treballades durant el curs. 

Les competències estaran graduades de la forma següent: 

-”gairebé sempre”, quan l’assoliment sigui excel·lent 

-“sovint”, quan l’assoliment sigui notable  

- “a vegades”, quan l’assoliment sigui satisfactori 

- “gairebé mai”, quan l’assoliment no arribi als mínims. 

Els deures són molt importants per poder practicar a casa allò que s’ha après a classe. Les 

faltes de deures baixaran la nota final del trimestre. 

 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 
Realització d’un dossier de treball i/o prova o exercici pràctic per avaluar el grau d’assoliment 

de les competències.  
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Criteris d’avaluació final 
Realització d’un dossier de treball i/o prova o exercici pràctic per avaluar el grau d’assoliment 

de les competències.  

 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
Realització d’un dossier de treball i/o prova o exercici pràctic per avaluar el grau d’assoliment 

de les competències.  

Observacions (si cal) 
 

 

 

 


