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ETAPA Primària 

CURS 2021/22 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials  

GRUP/GRUPS EP3 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Josep Baró- Sergi Rubio 

DATA ELABORACIÓ: 11/07/21 
 

1.  OBJECTIUS 

 
1. Conèixer alguns dels trets fonamentals que defineixen la família per participar-ne i 

participar-hi, i contribuir a la bona convivència.  
 
2. Aprofundir en la importància que té l'escola en el desenvolupament de l'alumne, cooperant 

com a part d'un projecte comú. Dialogar amb el grup.  
 

3. Conèixer les diferents formes de relació dels membres d'una comunitat. Sospesar les 
accions que poden alterar la convivència cívica, valorant la importància d'una convivència 
pacífica i tolerant.  

 
4. Interpretar l'espai físic en el qual es desenvolupen la vida i l'activitat humanes, tant a gran 

escala com en l'entorn immediat.  
 
5. Reconèixer la forma d'organització de la localitat i del municipi, identificant i valorant els 

valors democràtics en què es fonamenta i sent conscient de la importància de la 
participació ciutadana en l'organització i la col·laboració en el funcionament 
 

6. Conèixer i respectar les normes bàsiques de seguretat viària i saber-les utilitzar com a 
vianant i usuari dels mitjans de transport i d'altres serveis.  
 

7. Identificar i valorar críticament les aportacions de les diverses cultures en el patrimoni de 
la humanitat passat i actual, especialment l'aportació a la llengua catalana.  

 
8. Comprendre i explicar el procediment seguit per la primera matèria en la seva 

transformació en productes elaborats per a satisfer les necessitats de l'ésser humà.  
 

9. Identificar activitats del seu entorn pertanyents al sector terciari i considerar la importància 
i la seva contribució a la societat del benestar relacionant-les amb la satisfacció de 
necessitats quant a la prestació de serveis que comporten.  

 
10. Identificar els principals tipus de paisatges i els seus elements, i valorar la importància de 

protegir, cuidar i respectar el paisatge per a les futures generacions.  
 
 

11. Reconèixer les característiques de la Terra, les seves capes i el cicle de l'aigua, com 
també les principals formes de representar la Terra i els elements de cadascuna de les 
seves representacions.  

 
12. Iniciar-se en l'ús de les unitats de mesura del temps històric per localitzar i ordenar els fets 

que hi tenen lloc. Adquirir el concepte d'història i les edats en què es divideix, identificant 
les fonts històriques i coneixent-ne una classificació.  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 2  de  5 

 

 
 

13. Formular hipòtesis i elaborar missatges i textos informatius, explicatius i argumentatius per 
a la comprensió i l'explicació de realitats naturals.  
 

14. Buscar, seleccionar i organitzar informació de diferents fonts, analitzar-la i treure’n 
conclusions, reflexionar sobre el procés seguit i comunicar-ho (oral, escrit), utilitzant amb 
rigor i precisió el vocabulari ajustat als continguts treballats, com també les TIC i els 
recursos diversos en l'elaboració de treballs.  

 
15. Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable i mostrant 

habilitats per evitar i resoldre conflictes pacíficament.  

16. Mostrar autonomia en planificar i dur a terme accions i tasques, com també creativitat i 

iniciativa en prendre decisions.  

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:  24 sessions 

Unitat didàctica 1: El paisatge 12 sessions 

Unitat didàctica 2: La Terra (I) 12 sessions 

  

Segona avaluació: 22 sessions 

Unitat didàctica 3: La Terra (II) 22 sessions 

 

Tercera  avaluació: 22 sessions 

Unitat didàctica 4: Convivim, 

consumim i produïm (I) 
10 sessions 

Unitat didàctica 5: Convivim, 

consumim i produïm (II) 
12 sessions 

 

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 el 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 a els diàlegs i debats.  
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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 l' 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 què vivim. 

1. Identificar els astres del Sistema Solar i la ubicació de la Terra i de la Lluna en 

aquest.  

2. Explicar les característiques bàsiques de la Terra i els moviments que realitza, 

identificant el moviment de rotació i translació i les seves conseqüències.  

3. Anomenar i identificar les capes que formen la Terra, descrivint algunes de les seves 

característiques.  

4. Descriure característiques bàsiques de la Lluna i dels moviments que realitza, 

identificant les fases Lunars i els seus conseqüències.  

5. Identificar i reconèixer els punts cardinals, desenvolupar hàbits de orientació i 

nocions espacials bàsiques, explicant diferents formes de representar la Terra. 

6. Adquirir una idea bàsica del que és un pla i un mapa i dels elements que sol contenir, 

valorar la seva importància per orientar-se, explicant el concepte de cartografia i el 

que representa.  

7. Identificar els gasos que formen l'aire, explicant algunes característiques de cada un 

d'ells.  

8. Identificar la atmosfera, explicar les seves principals característiques i la seva 

estructura valorant la seva funció fonamental de protegir la vida al planeta.  

9. Identificar i anomenar fenòmens atmosfèrics, descrivint les causes que produeixen la 

formació dels núvols i les precipitacions i investigant sobre els principals tipus de 

contaminació atmosfèrica.  

10. Identificar i explicar els estats en què es troba l'aigua a la naturalesa i els seus canvis 

d'estat i posició descrivint els paisatges que formen.  

11. Identificar i anomenar masses i cursos d'aigua, diferenciant aigües superficials i 

aigües subterrànies.  

12. Valorar la importància de l'aire i de l'aigua, desenvolupant estratègies per reduir o 

evitar la seva contaminació i per estalviar aigua a les activitats quotidianes. 

13. Explicar que és un paisatge, identificar els principals elements que el componen, 

descrivint les seves característiques principals, i valorant la importància de protegir, 

cuidar i respectar el paisatge per les futures generacions.  

 

 

Bloc 3. Viure en societat. 

1. Adquirir consciència de l'entorn familiar del qual forma part, i dels valors que 

fonamenten la vida en família valorant la convivència pacífica i tolerant.  
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2. Reconèixer les característiques i trets propis dels diferents grups socials, respectant i 

valorant les seves diferències.  

3. Identificar i anomenar els elements que formen la localitat, descriure les seves 

funcions i conèixer la seva organització social incorporant les normes ciutadanes de 

convivència.  

4. Descriure municipi i comprendre l'estructura bàsica dels ajuntaments, coneixent els 

serveis municipals com el seu organització i les funcions de les persones que 

l'integren.  

5. Identificar les manifestacions culturals populars que conviuen en l'entorn, reconèixer 

la seva evolució en el temps, i valorar com a elements de cohesió social.  

6. Respectar el compliment de les normes bàsiques com vianants i usuaris de 

transports i d'altres serveis, reconeixent l'entorn físic de la localitat en relació amb el 

trànsit i desenvolupant hàbits de consciència ciutadana referits a la circulació. 

7. Explicar les diferències entre matèries primeres i els productes elaborats, identificant 

les activitats que es realitzen per obtenir-los.  

8. Identificar les activitats del sector serveis, els seus principals tipus i les persones que 

hi intervenen.  

 

Bloc 4. El pas del temps 

1. Utilitzar nocions i unitats temporals bàsiques (passat, present i futur) situant 

esdeveniments de la història.  

2. Identificar les unitats de mesura (any, dècada, segle, mil·lenni, edat) per iniciar-se en 

la localització i ordenació de fets històrics. 

3. Adquirir el concepte d’història, conèixer les edats en què es divideix i identificar les 

fonts històriques coneixent una classificació d’aquestes.  

4. Desenvolupar la curiositat per conèixer la forma de vida humana en el passat valorant 

la importància que tenen les restes per al coneixement i estudi de la història com a 

patrimoni cultural que s’ha de cuidar i llegar.  

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

  

Els continguts conceptuals i procedimentals dels diversos blocs, considerats 

conjuntament, tindran un sol valor de la nota final (no atorguem un percentatge específic a 

cadascun dels blocs de continguts que defineix el currículum, atesa la seva presència 

desigual en els diversos trimestres). 

 

Conceptes i procediments actitud 

80%  20 

 

Criteris de correcció i puntuació:  

 

Treballs en equip:  

• Contingut del treball  

• Coordinació dels membres que formen l'equip  

• La presentació o exposició  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  5 

 

• Els recursos emprats en la recerca i en l'exposició.  

 

Esquemes:  

• Presentació i presencia dels continguts principals.  

 

Activitats d’avaluació orals / escrites:  

• Habitualment és puntuen les activitats d'avaluació proporcionalment al nombre d'apartats 

ben resolts.  

 

Treballs de recerca d'informació:  

• Capacitat d'extreure la informació sol·licitada.  

• Expressió escrita i exposició oral (avaluada per rúbrica) 

 

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 tindrem en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels 
nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Es contemplen activitats d’avaluació o treballs de recuperació si el contingut no ha estat 

assolit. La nota de recuperació serà de Suficient.  

 


