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FULL D’INICI DE CURS
CIENCIES SOCIALS 1r CURS ESO
CURS: 2020/21

Denominació de la
matèria

Ciències Socials 1r ESO

Durada i distribució
setmanal:

3 hores setmanals.
La finalitat de la matèria de Ciències Socials és facilitar als alumnes
l’anàlisi dels fenòmens que tenen lloc en el territori com a resultat de la
interacció dels agents humans i naturals i contribuir a la comprensió del
funcionament bàsic de les societats humanes en el present i en el passat.
En el 1r curs de l’ESO l’alumne ha d’anar aprenent a conèixer les
diferents causes que expliquen el territori i les societats.

Presentació:

Els objectius del coneixement de la geografia i la història ha de permetre
que l’alumne/a pugui desenvolupar la formació d’una mirada sobre la
realitat global per tal de comprendre-la. En el cas de la geografia a partir
dels recursos d’orientació, localització, observació, anàlisi i síntesi
d’informacions i explicacions relacionades amb el territori i el paisatge, a
més d’un aprenentatge qualitatiu important en la lectura i realització dels
registres cartogràfics. I en la història, a partir de l’aprenentatge
d’habilitats i tècniques que ajudaran a analitzar l’estructura i l’evolució de
les societats en el passat. L’estudi del passat els ha d’ajudar a entendre
el present i a conèixer i contextualitzar les arrels culturals del país.
L’aprenentatge de la geografia i la història ha de ser un element que
contribueixi al procés de cohesió social i d’arrelament nacional. Així
mateix, hauran de contribuir també a desenvolupar les facultats
cognitives bàsiques i ajudar a iniciar en l’alumnat una visió global del món
i un conjunt de valors que els permeti adoptar una actitud ètica i
compromesa en la societat.
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Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindrà en compte els següents
aspectes:
.Assistència puntual a les classes.
.Participació activa, interès, predisposició a aprendre.
-Entrega puntual del dossier, dels deures i dels treballs d’investigació
encomanats.
-Respecte per als companys i la professora.
Els percentatges de qualificació per la nota final del trimestres són els
següents:

Avaluació

Nota Final: Dossier de TOTES les activitats de classe, visionats de
videos, resums, esquemes, confecció de mapes geogràfics, mapes
de conceptes, compleció de qüestionaris: 40% + proves escrites i
orals... 30% + actitud 10% (respecte, feina, correcció, puntualitat).+
Competència Digital 10% + Competència personal i social 10%.
Càlcul de la nota final de curs: S’aprovarà si la mitjana de les 3
avaluacions és 5, sempre que no hi hagi cap avaluació amb una nota
inferior a 4.
Recuperació de trimestres suspesos: Es farà la recuperació durant el
curs, per trimestres i també al mes de juny en les dates que es
determinin. Els alumnes recuperaran únicament els trimestres suspesos.

Sempre que es demani:
Indicacions per l’elaboració del dossier:

Dossier

1.- Utilització de fulls blancs DIN- 4. S'han de deixar marges suficients a
les quatre vores del full. Les pàgines hauran d’estar numerades.
2.- Cada dossier ha d’iniciar-se amb un full on consti el nom de
l’assignatura, el títol de la unitat, el nom i cognoms de l’alumne, el grup
classe i la data. Ha de continuar amb un segon full amb l’índex del
dossier.
3.- El dossier ha d‘incloure tot el material treballat, demanat o repartit a
l’aula. Haurà d’estar paginat.
4.- Del dossier es valorarà la presentació: l'índex, l’organització, la
cal·ligrafia, la pulcritud; i el contingut: l’ortografia, la correcció d'activitats,
la completesa, l'expressió i el vocabulari.
L'alumne ha d'incloure el document d'avaluació del dossier amb la
corresponent autoavaluació.
5.-Tots aquests aspectes seran avaluats almenys una vegada al
trimestre. En qualsevol moment, sense previ avís, el professor pot
demanar el dossier de l’assignatura a classe per avaluar-la. Heu de
portar una carpeta amb tot el material del trimestre a classe.
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Indicacions per la presentació i entrega del dossier:
1.-És imprescindible que estigui grapat o posat en un fastener.
2.-El dossier s’entregarà en la data indicada pel professorat.

Material de referència

Material donat pel professorat.
Chromebooks.
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