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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Estefania Colomé -Cristina Palmé  

DATA ELABORACIÓ: Setembre 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
1. Identificar els principals elements de l’entorn social, la seva organització i les seves 

característiques i interaccions. 

2. Mostrar un comportament responsable, constructiu i solidari en les activitats de grup. 

3. Valorar críticament la intervenció humana en l’entorn, i adoptar un comportament de defensa i 

conservació del medi. 

4. Reconèixer i apreciar la pertinència a grups socials i culturals amb característiques pròpies, 

valorant les diferències amb altres grups i la necessitat de respecte als drets humans. 

5. Reconèixer en el medi natural, social i cultural canvis i transformacions relacionats amb el pas del 

temps. 

6. Interpretar i representar fets, conceptes i processos del medi natural i social mitjançant codis 

numèrics i gràfics. 

7. Plantejar i resoldre problemes relacionats amb elements de l’entorn utilitzant estratègies de 

recerca i tractament de la informació. 

8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtenir informació i com a 
instrument per a aprendre 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:  22 sessions 

Unitat didàctica 1: L’escola i la familia 
10 sessions 

Unitat didàctica 2:  Mitjans de transport 
12 sessions 

  
Segona avaluació:  22 sessions 

Unitat didàctica 3: La Terra – el dia i la nit            12  sessions 

Unitat didàctica 4: L’aigua, paisatges i contaminació            10 sessions 

 
 
Tercera  avaluació:   22 sessions 

Unitat didàctica 5: Ús i mesura del temps 
           12 sessions 

Unitat didàctica 6: L’aire, el vent i el temps atmosfèric 
           10 sessions 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1: Continguts comuns 

 
1. Obtenir informació concreta i rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats, utilitzant 

diferents fonts (directes i indirectes).  
2. Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per obtenir informació aprendre i 

expressar continguts sobre Ciències Socials.  
3. Desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d'esforç i la constància en l'estudi.  
4. Realitzar treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposin la recerca, selecció i 

organització de textos de caràcter social, geogràfic o històric, mostrant habilitat per treballar 
tant individualment com de manera col·laborativa dins d'un equip. 

5. Valorar el treball en grup, mostrant actituds de cooperació i participació responsable, acceptant 
les diferències amb respecte i tolerància cap a les idees i aportacions alienes en els diàlegs i 
debats. 

6. Respectar la varietat dels diferents grups humans i valorar la importància d'una convivència 
pacífica i tolerant entre tots ells sobre la base dels valors democràtics i els drets humans 
universalment compartits.  

7. Participar d'una manera eficaç i constructiva en la vida social creant estratègies per resoldre 
conflictes.  

8. Valorar la cooperació i el diàleg com a forma d'evitar i resoldre conflictes, fomentant els valors 
democràtics. 

9. Desenvolupar la creativitat i l'esperit emprenedor, augmentant les capacitats per aprofitar la 
informació, les idees i presentar conclusions innovadores.  

10. Desenvolupar actituds de cooperació i de treball en equip, així com l'hàbit d'assumir nous rols 
en una societat en continu canvi. 

 
Bloc 2: El món en que vivim 

 
1. El Sol, La Terra i la Lluna 
2. El temps atmosfèric. Fenòmens atmosfèrics observables: estat del cel. 
3. L’aigua: element imprescindible pels éssers vius. Característiques. Estats de l’aigua. Consum 

responsable. Ús quotidià de l’aigua. 
4. La intervenció humana en el medi natural proper. 
5. El paisatge: medi natural i medi humanitzat. 
6. Contaminació i cura de l’entorn. 

 
Bloc 3: Viure en societat 
 
1. Les organitzacions socials més properes: la família i l’escola. 
2. Coneixement de les responsabilitats i relacions entre els membres dels seus grups socials de 

referència. 
3. Les normes de convivència i el seu compliment. 
4. La nostra ciutat. El nostre poble. 
5. Els mitjans de transport. 
6. Educació vial: conductes i hàbits vials correctes per vianants i usuaris de transport públic o 

privat. 

 
Bloc 4: Les empremtes del temps 

 
1. Ús i mesura del temps: dia, setmana, mes i any. 
2. Localització d’esdeveniments en el calendari. 
3. Nocions i categories temporals bàsiques: abans, després, passat, present i futur. 
4. Esdeveniments del passat i del present. 
5. Mitjans per reconstruir el passat. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Per obtenir la nota global repartirem els continguts i l’actitud amb els següents percentatges:  

 

Continguts Actitud 
80% 20% 

 
 
Criteris de correcció i  puntuació:  

 
Continguts: 
  
A l’hora de valorar un contingut tindrem en compte els següents criteris: 

 
50% ben  resolt             Suficient 
60%                               Bé 
70% i 80%                      Notable 
90% i 100%                    Excel·lent 
Per  sota del 50%          Insuficient 
 

Treballs en grup 
 

A l’hora de qualificar els treballs en grup, tindrem en compte les següents especificacions: 
 

 D’una banda valorem el resultat final del treball, la nota es comú a tots els membres del grup. 
L’inclourem als continguts. 

 

 D’altra banda, valorarem la implicació individual de cada alumne dins del grup: participació, 
col·laboració, aportació de material, repartiment de tasques..., en aquest cas la qualificació 
és personal.  L’inclourem a l’actitud. 

 
 

Actitud: 

Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Quan un alumne no aconsegueix assolir els continguts d’una unitat es treballa amb ell a nivell individual 
fent un reforç i, amb l’objectiu d’assolir les mancances presentades, se li dóna la possibilitat de realitzar 

una altra activitat d’avaluació a nivell oral o escrit. La nota no superarà un SUFICIENT. 
 


