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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials d’Andorra  

GRUP/GRUPS S1A, S1B, S1AB 
MESTRE/S-
PROFESSOR/S Estefania Alonso, Francesca Carriazo, Judit Pérez 

DATA ELABORACIÓ: 20 de setembre del 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
L'ensenyament de la història, geografia i institucions d’Andorra en aquesta etapa tindrà com 
finalitat el desenvolupament dels següents objectius: 
  
1. Manejar conceptes bàsics d’ubicació i localització espaial d’Andorra. 
2. Reconèixer, contrastar i interpretar les representacions cartogràfiques. 
3. Identificar i explicar la formació i les característiques dels Pirineus. 
4. Identificar i explicar les transformacions geomorfològiques del relleu d’Andorra. 
5. Enumerar i situar les principals formes de relleu d’Andorra. 
6. Conèixer els principals riscos naturals d’Andorra 
7. Explicar els elements que componen el clima i els factors que el determinen.  
8. Reconèixer el clima d’Andorra.  
9. Distingir les fonts primàries de les secundàries. 
10. Identificar fonts històriques. 
11. Reconèixer adequadament la cronologia de la història i situar els esdeveniments en les 
grans etapes i períodes històrics. 
12. Identificar els períodes de la prehistòria. 
13. Identificar els principals jaciments prehistòrics d’Andorra i les seves característiques. 
14. Identificar els principals jaciments de l’edat antiga d’Andorra i les seves característiques. 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació 
 
UNITAT 0 : Presentació de la materia i avaluació diagnòstica.  
 
UNITAT 1: La Representació de la Terra i d’Andorra 
 
Continguts: Situació i orientació. Els punts cardinals. Sistemes d’orientació. Les coordenades 
geogràfiques d’Andorra: latitud i longitud. Representacions cartogràfiques: els mapes i 
plànols. L’escala gràfica i numèrica. Orientació. Llegenda. Tipus de mapes d’Andorra: físics, 
polítics, topogràfics i temàtics. 

 
 
 
UNITAT 2: El Relleu d’Andorra 
 
Continguts: Formació geològica i característiques dels Pirineus. Andorra dins dels Pirineus 
Transformacions geomorfològiques del relleu d’Andorra. Geomofologia interna: plegaments i 
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falles. Geomorfologia externa: erosions i modelatges glacial, fluvial i periglacial. Principals 
formes de relleu d’Andorra (pics, ports, rius i llacs). Principals riscos naturals d’Andorra 
(esllavissades, inundacions, allaus...) 
 
 
2a Avaluació 
 
UNITAT 3: El temps i el clima d’Andorra i paisatge 
 
Continguts: Temps i clima. Elements del clima (temperatures, precipitacions, pressió 
atmosfèrica, els vents). Representació del clima (climogrames). Factors del clima (latitud, 
altitud, continentalitat i orientació dels vessants i el relleu). El clima d’Andorra. Els estatges de 
vegetació (basal o mediterrani, montà, subalpí i alpí) 
 
UNITAT 4: Els orígens de la Història 
 
Continguts: La Història.  Fonts primàries i secundàries. Tipologia dels fets històrics. La 
cronologia històrica. Frisos cronològics. La divisió de la Història.  
 
 
3a Avaluació 
 
UNITAT 5: La Prehistòria a Andorra 
 
Continguts: La Prehistòria. Periodització: el Paleolític (característiques), el Neolític 
(característiques) i l’edat dels metalls. Jaciments prehistòrics d’Andorra (La Balma de la 
Margineda, la Feixa del Moro, la dona de Segudet i el Cedre. Gravats (El Roc de les Bruixes). 
 
UNITAT 6: L’Edat antiga a Andorra 
 
Continguts: Andosins. Jaciments arqueològics de l’edat antiga: El Roc d’Enclar, El Roc de 
l’Oral, L’Antuix i el Cedre. 

 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1.- Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant les dades geogràfiques i obtenir informació 
sobre l’espai representat a partir de la llegenda i la simbologia, comunicant les conclusions de 
forma oral o escrita. 
 
2.- Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el medi físic d’Andorra (pics, 
ports, rius i llacs) caracteritzant  els trets que hi predominen. 
 
3.- Comparar els trets físics més destacats (relleu, clima, aigües i elements biogeogràfics) que 
configuren el medi natural d’Andorra. 
 
4.- Obtenir informació sobre el paisatge de l’entorn a través de l’observació directa, identificar 
els elements que el formen distingint entre els d’origen natural i antròpic, relacionant-los i 
veient com influeixen en la vida quotidiana. 
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5.- Identificar i explicar alguns exemples dels impactes que l’acció humana tenen sobre el 
medi natural, analitzant les seves causes i els seus efectes i aportant mesures i conductes  
necessàries per a limitar-los. 
 
6.- Utilitzar les convencions i unitats cronològiques i les nocions d’evolució i canvi aplicant-les 
als fets i processos de la Prehistòria i de la Història d’Andorra. 
 
7.- Descriure els principals jaciments prehistòrics d’Andorra i els de l’edat antiga. 
 
8.- Localitzar en l’espai i en el temps alguns dels jaciments prehistòrics i de l’edat antiga 
d’Andorra. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La nota de cada una de les tres avaluacions, s’aprova si la nota no és inferior a 5 i s’obté per 
la mitjana ponderada de totes les notes de què es disposen a l’avaluació. 
Nota de coneixements = 80% 
Nota d’actitud = 20% 
 
La nota de coneixements s’obté a partir de: 
Nota de les proves competencials + projectes finals = 50% 
Nota d’activitats didàctiques = 30% 
 
La nota d’actitud s’obté del resultat de 8 indicadors d’ avaluació: 
 
1.- Portar el material necessari. 
2.- Bon comportament 
3.- Presentació acurada de la llibreta i de les activitats didàctiques. 
4.- Bon rendiment valorant l’esforç i la constància i regularitat a les classes. 
5.- Aportar retalls de notícies sobre l’actualitat en tots els àmbits. 
6.- Col·laborar de manera activa i participativa a classe. 
7.- Valorar el treball de recerca. 
8.- Respecte i tolerància a la diversitat d’opinions, al treball dels altres i al propi i a la diversitat 
cultural. 
 
 

La qualificació final de l’alumne/a s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del 
curs. 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 
CA1 X      
CA2  X X    
CA3   X    
CA4   X    
CA5  X     
CA6    X X  
CA7     X X 
CA8     X X 
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents 

L’alumne podrà recuperar les avaluacions pendents mitjançant una prova escrita al final de 
cada avaluació i l’elaboració d’un dossier de recuperació que es penjarà a la plataforma 
educativa EDUCAND. El temari serà el que faci referència a l’avaluació pendent.   

 

Proves finals 

En el cas de tenir alguna avaluació suspesa, es farà la mitjana aritmètica de les tres 
avaluacions, el resultat de les quals haurà de ser un cinc o superior. Si la mitjana és inferior 
a cinc, l’alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.  

 

Convocatòria extraordinària. 

Els/les alumnes que tinguin la matèria suspesa al  juny i l’hagin de recuperar en convocatòria 
extraordinària hauran d’efectuar una activitat d’avaluació en la qual l’alumne/a s’examinarà 
dels objectius mínims de la matèria. 

 
Matèries pendents de cursos anteriors 
 
A 1r d’ESO no hi ha recuperació de cursos anteriors ja que és el curs inici de l’ensenyança 
obligatòria. 

 


