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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències socials 

GRUP/GRUPS P4 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Aroa Alonso i Ariadna Noria 

DATA ELABORACIÓ: Juliol 2021 
 

1. OBJECTIUS 

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

característiques i interaccions.  

2. Mostrar una actitud participativa i responsable en activitats de grup. 

3. Reconèixer i apreciar la pertinença a grups socials i culturals amb característiques pròpies, i valorar 

les diferències amb altres grups.  

4. Analitzar i valorar críticament algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, i adoptar 

un comportament de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic i de conservació del patrimoni 

cultural. 

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

indagar algunes relacions de simultaneïtat i successió per tal d’aplicar aquests coneixements a la 

comprensió d’altres moments històrics. 

6. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi social i cultural mitjançant 

codis numèrics, gràfics, cartogràfics i d’altres. 

7. Utilitzar estratègies de recerca i tractament de la informació, formulació de conjectures, posada a 

prova d’aquestes, exploració de solucions alternatives i reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. 

8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obtenir informació, aprendre i 

compartir coneixements, i valorar la seva contribució a la millora de les condicions de vida. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

   Primera avaluació:  22  sessions 

Unitat didàctica 1: La Prehistòria 11 sessions 

Unitat didàctica 2: Organització territorial i població 11 sessions 

 
  Segona avaluació:  15 sessions 

Unitat didàctica 3: El temps atmosfèric 10 sessions 

Unitat didàctica 4: Els sectors de producció 5 sessions 
 

  Tercera  avaluació:  21 sessions 

Unitat didàctica 5:  L’Edat Antiga 11 sessions 

Unitat didàctica 6: La Terra  11 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).  
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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.  

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 de assumir nous rols 

en una societat en continu canvi.  

 

Bloc 2. El món en què vivim. 

1. Descriure temps atmosfèric, conèixer els fenòmens atmosfèrics que ens permeten caracteritzar-

ho, iniciant-se en els registres i representacions gràfiques del temps atmosfèric. 

2. Explicar la diferència entre clima i temps atmosfèric, analitzant la importància de les prediccions 

davant catàstrofes meteorològiques. 

3. Reconèixer els principals fenòmens meteorològics identificant les seves manifestacions més 

rellevants i identificant les característiques de les estacions de l'any. 

4. Identificar els aparells que utilitzen els meteoròlegs per a obtenir mesuraments concrets i exactes 

sobre les condicions 

atmosfèriques, valorant la importància de les prediccions del temps 

meteorològic en les vides de les persones i en les activitats econòmiques d'alguns sectors. 

5. Interpretar mapes del temps i conèixer les informacions que s'usen per a descriure'l i predir-lo. 

6. Identificar la atmosfera com a escenari dels fenòmens meteorològics i relacionar les capes que la 

formen amb cadascuna de les seves funcions. 

7. Identificar les activitats humanes que originen els desequilibris en el mitjà, adquirint pautes de 

consum i comportament responsable per a reduir l'impacte de les nostres activitats i utilitzant 

mesures per a evitar la deterioració del medi natural 

8. Explicar la hidrosfera, descrivint com es distribueix l'aigua en el planeta i           

identificant les diferents masses i cursos d'aigua. 

9. Adquirir el concepte de roca i de mineral, conèixer alguns tipus de roques i la        seva composició 

identificant diferents minerals, descrivint les seves propietats i   com es troben en la naturalesa. Adquirint 

una idea bàsica dels seus usos i utilitats. 

10. Explicar el concepte de relleu, i la seva formació identificant i nomenant formes típiques dels 

relleus continental i litoral localitzant les principals unitats de relleu d'Espanya i del seu entorn pròxim. 

 

Bloc 3. Viure en societat 

1. Explicar que és un municipi i comprendre l'estructura bàsica dels ajuntaments, coneixent els 

serveis municipals dels quals s'encarreguen. 

2. Descriure que és un Ajuntament i quina és la seva funció en una localitat així com la seva 

organització i les funcions de les persones que l'integren. 

3. Conèixer l'organització territorial d'Espanya i els seus òrgans de govern. 
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4. Explicar el concepte de població identificant els factors de la seva evolució i els mètodes per a 

estudiar-la. 

5. Descriure i caracteritzar els grups de població en relació amb les activitats econòmiques 

identificant els sectors en els quals s'agrupen. 

6. Identificar les produccions de béns i serveis per a satisfer les necessitats humanes. 

7. Fomentar la seguretat viària en tots els seus aspectes: com a vianants, com a passatgers, 

com a conductors de bicicletes, reconeixent els senyals de trànsit i desenvolupant hàbits de 

comportament correcte en relació amb el trànsit. 

 

Bloc 4. El pas del temps. 

1. Utilitzar les nocions bàsiques de successió, durada i simultaneïtat per a ordenar temporalment 

alguns fets històrics i altres fets rellevants. 

2. Adquirir la idea d'edat de la història i datar les cinc edats de la història, associades als fets que 

marquen els seus inicis i les seves finals. 

3. Identificar i localitzar en el temps i en l'espai els processos i esdeveniments històrics més 

rellevants de la Prehistòria i l'Edat Antiga en la Península Ibèrica per a adquirir una perspectiva 

global de la seva evolució. 

4. Datar la Prehistòria i conèixer les característiques de la vida humana corresponents als dos 

períodes en què es divideix: Paleolític i Neolític. 

5. Datar l'Edat Antiga i conèixer les característiques de la vida humana en aquest període, 

especialment durant la civilització romana. 

6. Valorar la importància dels museus, llocs i monuments històrics com a espais on s'ensenya i 

s'aprèn mostrant una actitud de respecte al seu entorn i la seva cultura, apreciant l'herència 

cultural i entenent la cultura pròpia com un element d'identitat. 

 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els continguts conceptuals i procedimentals dels diversos blocs, considerats conjuntament, tindran 1 

sol valor de la nota final (No atorguem 1 percentatge específic a cadascú dels blocs de continguts 

que defineix el currículum, atesa la seva presencia desigual en els diversos trimestres).  

 

 

 

            Continguts:  
 

- S’explicitarà el criteri de puntuació en cada pregunta. 
- Presentar i/o exposar els treballs amb rigor i polidesa. 

   
           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:  

Conceptes i procediments Actitud 

80% 20% 
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 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 

      
Els alumnes que no aconsegueixin superar la nota d’una de les activitats d’avaluació, tindran la 
oportunitat de fer una activitat de recuperació ja sigui amb un control  escrit o oral o bé realitzant un 
treball suplementari que haurà de presentar en una data determinada. 
En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

 

 

 


