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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials d’Andorra 

GRUP/GRUPS 2A, 2B 
MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Estefanía Alonso, 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. Identificar les estructures tipus de la població d’Andorra.  
2. Mostrar una actitud de respecte davant la diversitat. 
3. Ubicar les parròquies i els pobles d’Andorra. 
4. Explicar la institució comunal i les seves funcions. 
5. Entendre com s’elegeixen els membres del comú. 
6. Distingir entre causa i conseqüència. 
7. Diferenciar les característiques de l’alta i de la baixa edat mitjana. 
8. Resumir l’evolució medieval d’Andorra com a país. 
9. Definir les característiques de l’art preromànic i romànic d’Andorra. 
10. Identificar les principals obres romàniques d’Andorra. 
11. Entendre la importància dels privilegis per a una societat de muntanya com Andorra. 
12. Reconèixer el Consell de la Terra com a antecessor del parlament andorrà. 

 
 
 

3. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació 
 
UNITAT 1: L’Andorra feudal 
Temps: 10h 
Continguts: Cronologia de l’edat mitjana. Característiques de l’alta i de la baixa edat 
mitjana. Causes i conseqüències. Origen i evolució del feudalisme. Relacions feudo-
vassallàtiques. Orígens històrics d’Andorra. La Marca Hispànica (Andorra dins del Comtat 
d’Urgell). Activitats econòmiques d’Andorra a l’edat mitjana. Població d’Andorra a l’edat 
mitjana. Procés de consolidació política d’Andorra: infeudacions i Pariatges (1278-1288). 
 
 
 

 
2a Avaluació 

 
UNITAT 2: Consolidació política d’Andorra 
Continguts: Els privilegis econòmics, administratius i institucionals. Creació del Consell 
de la Terra (1419). Els Comuns i Quarts. 
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UNITAT 3: L’art medieval a Andorra 
Continguts: Preromànic i romànic andorrà. Gòtic andorrà.  
 
 
 
3a Avaluació  
 
UNITAT 4: la població d’Andorra                                                                                                                   
Continguts: Estructura de la població per edats i gènere. Piràmides d’edat i gènere. 
Evolució de la població d’Andorra. Característiques de la població d’Andorra. Distribució 
de la població per parròquies. 
 
 
 

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Descriure els factors que condicionen els comportaments demogràfics  d’Andorra, 
coneixent i utilitzant els conceptes bàsics de la demografia per al seu anàlisi, 
caracteritzant les tendències predominants i aplicant aquest coneixement a la anàlisi 
actual del règim demogràfic d’Andorra i les seves conseqüències. 
 
2. Localitzar les àrees de concentració de població a Andorra identificant alguns dels 
factors humans i naturals que expliquen la distribució parroquial. 
 
3. Identificar els trets característics de la societat andorrana actual distingint la varietat de 
grups socials que la configuren, l’augment de la diversitat que genera la immigració i la 
desigualtat social. 
 
4. Conèixer la divisió administrativa i territorial d’Andorra en parròquies i el vocabulari 
específic per assignar els seus caps de parròquia. 
  
5. Descriure el comú com a institució parroquial d’Andorra, les seves funcions i 
composició, el seu procés electoral i institucions parroquials més locals: els quarts i 
veïnats. 
 
6. Descriure els trets socials, econòmics, polítics, religiosos, culturals i artístics que 
caracteritzen l’Andorra feudal a partir de les funcions que desenvolupen cada un dels 
diferents estaments socials i reconèixer la seva evolució fins a la seva consolidació 
política. 
 
7. Situar en el temps i en l’espai els fets més rellevants de l’edat mitjana d’Andorra, 
distingint les seves peculiaritats i el reconeixement en el moment actual del seu llegat 
cultural i artístic. 
  
8. Identificar les causes i les conseqüències de fets o processos històrics significatius de 
l’edat mitjana d’Andorra. 
 
9. Identificar les característiques bàsiques que donen lloc als principals estils artístics de 
l’edat mitjana d’Andorra, contextualitzant-les en l’etapa en la que van tenir el seu origen i 
aplicar aquest coneixement a la anàlisi d’algunes obres d’art rellevants i més 
representatives. 
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5. 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 d’exàmens = 50% 
Nota de controls, treballs, exposicions orals, produccions escrites, esquemes, 
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. 
 

 

6. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

 
L’alumne podrà recuperar les avaluacions pendents mitjançant una prova escrita al final de 
cada avaluació. El temari serà el que faci referència a l’avaluació pendent.   

 UD1 UD2 UD3 UD4 
CA1    X 
CA2    X 
CA3    X 
CA4     
CA5     
CA6 X X   
CA7 X X X  
CA8 X X   
CA9   X  
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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 els quedi 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: 
 
L’alumne/a podrà presentar-se a les recuperacions de pendents un cop el centre hagi 
establert el calendari de recuperacions de pendents. L’alumne/a realitzarà les activitats 
didàctiques d’un dossier que representarà el 20% de la nota i farà una prova escrita on posarà 
en pràctica els coneixements que ha treballat en el dossier (objectius mínims) i la nota de la 
prova escrita representarà el 80% de la nota final. 
 


