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1. OBJECTIUS 
 

- Conèixer els moments més importants de la història d’Andorra. 
- Valorar la importància dels antecedents històrics d’Andorra.  
- Conèixer el medi natural d’Andorra.  
- Valorar el patrimoni natural d’Andorra.  
- Definir què és una Constitució 
- Explicar quins són els objectius bàsics d’una Constitució.  
- Definir què és un Estat de Dret, democràtic i social.  
- Explicar la composició i el funcionament dels òrgans de govern de l’Estat Andorrà.  
- Definir els diferents sectors econòmics d’Andorra.  
- Explicar la composició de la població andorrana.  
- Analitzar la realitat de l’Andorra actual.  

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

1a Avaluació. 
 

UNITAT 0: Presentació de la matèria i avaluació diagnòstica. 
 
UNITAT 1: Arrels històriques de  l’Andorra actual 
Continguts: Evolució històrica prèvia als Pariatges: la Prehistòria i l’Edat antiga a Andorra. Els Pariatges 
(1278 i 1288). Creació del Consell de la Terra. El Coprincipat durant la revolució Francesa. El Decret 
Imperial de Napoleó I (1806). El Decret de Nova Reforma (1866). FHASA. La Revolució de 1933. 
Sufragi Universal (Pèrdues  i recuperacions). Segle XX. Procés constitucional. 
 
 
2a Avaluació 
 
UNITAT 2: El marc geogràfic d’Andorra 
Continguts: Geografia física: xarxa hidrogràfica, relleu, riscos naturals. Fauna i flora a Andorra. 
Geografia política: fronteres, territoris veïns, Andorra al món, divisions internes, parròquies, caps de 
parròquia. 
Estat del benestar i protecció social a l’Andorra actual: CASS, prestació per desocupació, etc. 
La realitat actual: un sistema econòmic esgotat?, Vies de futur? 

 
 

3a Avaluació 
 
UNITAT 3: El marc econòmic i polític de l’Andorra actual. 
Continguts:Els principals indicadors econòmics. Els principals sectors de l’economia andorrana. El 
mercat laboral. Les finances públiques. Estat del benestar a l’Andorra actual: CASS, prestació per 
desocupació, etc. La realitat actual: un sistema econòmic esgotat? El sistema polític i institucional 
actual. El sistema electoral. Actors polítics de l’Andorra actual (partits polítics, associacions, el quart 
poder: estructura comunicativa). 
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 El sistema polític i institucional actual. El sistema electoral. Actors polítics de l’Andorra actual (partits 
polítics, associacions, el quart poder:estructura comunicativa). Evolució política (1993-2010): resultats 
electorals, governs, càrrecs principals,polítiques adoptades, desenvolupament constitucional..... . 
Relacions internacionals d’Andorra avui. 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
- Saber definir què és una Constitució 
- Conèixer un vocabulari bàsic 
- Definir Coprincipat parlamentari 
- Conèixer els drets i els deures dels andorrans 
- Definir tots els elements del sistema de govern andorrà 
- Conèixer el marc geogràfic d’Andorra. 
- Definir els diferents sectors d’activitat d’Andorra i la seva importància. 
- Conèixer la complexitat del sistema social andorrà. 

 
 
 

 UD1  UD2  UD3 
CA1  X   
CA2 X X X 
CA3 X  X 
CA4   X 
CA5  X  
CA6  X  
CA7   X 
CA8   X 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
 

- A principi de curs es realitzarà una avaluació diagnòstica.  
- El curs es divideix en 3 avaluacions què seran puntuades de forma independent. 
- Dins el procés d’aprenentatge de l’alumne es valorarà la prova escrita i els exercicis i 

activitats. 
- La nota final sortirà de la qualificació de la prova escrita i el lliurament de treballs. 
- La qualificació anirà de 0 a 10. L’aprovat es considera a partir de 5. 
- La qualificació final surt de la mitjana de les 3 avaluacions. Hi ha la possibilitat de recuperar 

avaluacions pendents. 
- Per aprovar el cursés imprescindible superar les tres avaluacions. 
- Tot els alumnes poden pujar la nota efectuant una activitat d’avaluació a final de curs.  

 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  
 

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

 
L’alumne podrà recuperar les avaluacions pendents mitjançant una prova d’avaluació. El temari serà el 
que faci referència a l’avaluació pendent. 

 
 
 
 
 



Guia de l’àrea/matèria  
R045-E01 

 

 3  de  3 
 

Convocatòria extraordinària: 
 

L’alumne podrà presentar-se per recuperar tot el curs mitjançant una prova d’avaluació. El temari serà 
el que fa referència a tot el curs escolar.  

 
 

Matèries pendents de cursos anteriors: 
 

L’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de pendents mitjançant una o varies proves 
d’avaluació. El temari serà el que fa referència al curs anterior.  

 

 
 


