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ETAPA ESO 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials d’Andorra 

GRUP/GRUPS S3A, S3B 
MESTRE/S-
PROFESSOR/S Francesca Carriazo i Judit Pérez 

DATA ELABORACIÓ: 20 de setembre del 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
L’alumne, en acabar el tercer curs de la ESO, ha de ser capaç de:  
 
1. Definir del concepte d’estat i els elements que el conformen.  
2. Identificar els principis de la Constitució andorrana i adoptar valors   democràtics.  
3. Distingir les funcions, el sistema d’elecció, la composició i els canvis que han sofert les 
institucions d’Andorra al llarg de la història i prendre consciència de pertànyer a la societat 
andorrana.  
4. Conèixer les relacions d’Andorra amb els organismes internacionals.  
5. Situar en el temps fets històrics importants.  
6. Identificar els principals canvis que va patir Europa a l’època Moderna.  
7. Analitzar i interpretar les dades demogràfiques d’Andorra a l’època moderna.     8. 
Enumerar les principals activitats econòmiques a Andorra durant l’època moderna.  
9. Distingir entre causa i conseqüència en història i entre font primària i secundària.  
10. -Enumerar les principals activitats econòmiques d’Andorra a   l’època moderna.  
11. Identificar l’organització social d’Andorra    a l’època moderna.  
12. Reconèixer l’organització institucional d’Andorra a l’edat moderna i repercussions   
polítiques  
13. Reconèixer manifestacions culturals d’Andorra a l’època moderna. 
 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a avaluació 
 
 
 
 
 

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
 

 
 
 

UNITAT 1: L’ Estat andorrà  
Continguts: Definició d’ Estat. Elements de l’ Estat andorrà (territori, 
població, símbols identificatius, constitució, divisió de poders, òrgans de 
poder. Constitució. Referèndum. Elements principals: sobirania i 
democràcia, separació de poders, coprincipat parlamentari, estat de dret 
democràtic i social. Tribunal constitucional.  
Principals institucions de l’ Estat: Consell General i 13è Consell General dels 
Joves.  
Govern i Justícia (Consell superior de justícia). 

 

UNITAT 0: Presentació de la matèria i avaluació inicial 
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2ª Avaluació 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
3a Avaluació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Donar una definició d’estat i diferenciar els diferents tipus que hi ha.  
2. Explicar quins son els diferents òrgans de poder que conformen un estat, els d’Andorra 
en particular.   
3. Donar una definició de Constitució i conèixer de què parla cada Títol.  
4. Explicar les  funcions de cada òrgan de  l’estat Andorrà, especialment les  del Consell 
General.  
5. Descriure les relacions d’Andorra amb organismes internacionals.  
6. Explicar les característiques de la població andorrana durant l’edat moderna.  
7. Fer una síntesi de l’economia andorrana durant l’edat moderna.  
8. Explicar la manera d’organitzar l’estat andorrà en l’època moderna.  
9. Fer una síntesi de com era la cultura andorrana durant l’edat moderna.  
10. Donar una definició d’art i conèixer un mínim de vocabulari artístic.  
11. Reconèixer l’art andorrà de l’edat moderna 
 
 UD 1 UD2 UD3 
CA1 X   
CA2 X  X 
CA3 X   
CA4 X  X 
CA5  X  
CA6   X 
CA7   X 
CA8   X 

UNITAT 1: L’ Estat andorrà  
Continguts: Definició d’ Estat. Elements de l’ Estat andorrà (territori, 
població, símbols identificatius, constitució, divisió de poders, òrgans de 
poder. Constitució. Referèndum. Elements principals: sobirania i 
democràcia, separació de poders, coprincipat parlamentari, estat de dret 
democràtic i social. Tribunal constitucional. 

UNITAT 2: Andorra i els organismes internacionals.  
Continguts: Andorra i les relacions internacionals amb la UE, ONU i 
Consell d’Europa. 
 

UNITAT 3: Andorra a l’edat moderna  
Continguts: Principals canvis d’Europa a l’època moderna. Característiques de la 
població d’Andorra a l’època moderna. Principals activitats econòmiques d’Andorra a 
l’edat moderna (agricultura, ramaderia, indústria rural: el tèxtil i les fargues). Societat 
andorrana a l’època moderna. Organització institucional i repercussions polítiques de 
les guerres entre França i Espanya a l’edat moderna. 
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CA9   X 
CA10   X 
CA11   X 
 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

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 s’examinaran dels 
objectius mínims de la matèria. 
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Matèries pendents de cursos anteriors 

Els/les alumnes que els hi quedi la matèria suspesa al juny i l’hagin de recuperar al setembre 
en convocatòria extraordinària, el/la professor/a donarà un dossier d’activitats    de totes les 
unitats didàctiques del curs a recuperar que l’alumne/a haurà de realitzar al llarg de l’estiu. 
Aquest dossier d’activitats didàctiques equival a un  20% de la nota final i  el 80% restant 
correspon a una prova escrita a realitzar el mes de setembre. En la prova escrita l’alumne/a 
s’examinarà dels objectius mínims de la matèria. 

 


