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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Socials 

GRUP/GRUPS P5 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Nadia Franco – Thaïs Maestre  

DATA ELABORACIÓ: Juliol 2021 

1. OBJECTIUS 

 

1. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzant-ne l’organització, 

les característiques i les interaccions. 

2. Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari i 

respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. 

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

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

4. Reconèixer en el medi natural, 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. 

5. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i problemes relacionats amb elements significatius 

de l’entorn, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació, formulació de 

conjectures, posada a prova d’aquestes estratègies, exploració de solucions alternatives i reflexió 

sobre el propi procés d’aprenentatge. 

6. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obtenir informació i com a 

instrument per a aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les 

condicions de vida de totes les persones. 

7. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzant-ne l’organització, 

les característiques i les interaccions. 

8. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i cura personal que es deriven del coneixement del 

cos humà, mostrant una actitud d’acceptació i respecte per les diferències individuals (edat, sexe, 

característiques físiques, personalitat). 

9. Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari i 

respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. 

10. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorant-la críticament i 

adoptant un comportament en la vida quotidiana de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic. 

11. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i problemes relacionats amb elements significatius 

de l’entorn, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació, formulació de 
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conjectures, posada a prova d’aquestes estratègies, exploració de solucions alternatives i reflexió 

sobre el propi procés d’aprenentatge. 

12. Planificar i realitzar projectes, dispositius i aparells senzills amb una finalitat prèviament 

establerta, utilitzant el coneixement de les propietats elementals d’alguns materials, substàncies i 

objectes. 

13. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obtenir informació i com a 

instrument per a aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les 

condicions de vida de totes les persones. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

Primera avaluació: 21 sessions 
 

Unitat didàctica 1: L’Edat Mitjana  11 sessions 

Unitat didàctica 2: L’Edat Moderna 10 sessions 

 
 
Segona avaluació: 18 sessions 
 

Unitat didàctica 3: Representació de la Terra 8 sessions 

Unitat didàctica 4: El Clima 10 sessions 

 
 
Tercera  avaluació: 20 sessions 
 

Unitat didàctica 5: Organització política i 
territorial d’Espanya 

10 sessions 

Unitat didàctica 6 L’Univers i la Terra 10 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 a obtenir informació aprendre i 

expressar continguts sobre Ciències Socials.  

3. Desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d'esforç i la constància en l'estudi.  

4. Fer treballs i presentacions a nivell individual i grupal que suposin la cerca, selecció i organització de 

textos de caràcter social, geogràfic o històric, mostrant habilitat per a treballar tant individualment com 

de manera col·laborativa dins d'un equip.  

5. Valorar el treball en grup, mostrant actituds de cooperació  
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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 a 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 a 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 què vivim. 

1. Explicar com és i de quina forma es va originar l'Univers i els seus principals components.  

2. Descriure les característiques principals del Sistema solar identificar diferents tipus d'astres i les 

seves característiques situant al planeta Terra en el Sistema Solar.  

3. Explicar els moviments de la Terra i les seves conseqüències, associant les estacions de l'any a 

aquest efecte combinat de la translació de la Terra al voltant del Sol, la inclinació de l'eix de rotació i a 

la proximitat o llunyania del Sol i descrivint la seqüència dia-nit com a efecte de la rotació de la Terra.  

4. Identificar les capes de la Terra segons la seva estructura ja sigui interna o externa explicant algunes 

de les seves característiques bàsiques.   

5. Explicar característiques de la Lluna i dels moviments que realitza, identificant les fases Lunars i les 

seves conseqüències.  

6. Explicar les diferents formes de representar la superfície terrestre.  

7.  Descriure correctament plans i mapes senzills interpretant la seva escala i signes convencionals 

situant correctament els elements geogràfics  

8. Identificar i manejar els conceptes de paral·lels, meridians i coordenades geogràfiques.  

9. Identificar els elements que influeixen en el clima, explicant com actuen en ell i adquirint una idea 

bàsica de clima i dels factors que ho determinen.  

10. Reconèixer les zones climàtiques mundials i els tipus climes d'Espanya i les zones a les quals 

afecta cadascun d'ells identificant algunes de les seves característiques bàsiques.   

11. Explicar els trets més destacats de les temperatures i les precipitacions dels climes d'Espanya i del 

seu entorn pròxim, identificant alguna espècie vegetal pròpia de cada zona climàtica.  

12. Explicar les conseqüències que tenen les nostres accions sobre el clima i el canvi climàtic. 

 

Bloc 3, Viure en societat 

1. Explicar la importància que té la Constitució per al funcionament de l'Estat espanyol, així com els 

drets, deures i llibertats recollits en aquesta.  
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2. Identificar la Monarquia parlamentària com a forma de govern i reconèixer la figura del Rei, les seves 

funcions i la forma de successió de la corona a Espanya.  

3. Identificar les Institucions Polítiques més important d'Espanya i quines són les seves funcions així 

com els diferents drets i llibertats recollits en la Constitució.  

4. Descriure l'organització territorial de l'Estat espanyol, distingint l'administració municipal, provincial o 

autonòmica, així com les seves atribucions administratives.  

5. Valorar la diversitat cultural, social, política i lingüística de l'Estat espanyol, respectant les diferències.  

6. Identificar l'estructura i les finalitats de la Unió Europea, explicant alguns avantatges derivats del fet 

de formar part de la Unió Europea.  

7. Comprendre els principals conceptes demogràfics i la seva relació amb els factors geogràfics, socials 

econòmics o culturals i calculant-los a partir de les dades de població.  

8. Distingir els principals trets de la població espanyola i europea, explicant la seva evolució i la seva 

distribució demogràfica, representant-la gràficament.  

9. Analitzar els moviments migratoris de la població espanyola . 

 

Bloc 4. Les petjades del temps. 

1. Identificar els fets fonamentals de la Història d'Espanya en l'Edat mitjana, situant-los en l'espai i el 

temps.  

2. Descriure les etapes històriques més importants de l'Edat mitjana en la Península Ibèrica.  3. Explicar 

la influència de la civilització àrab a Espanya especificant el seu llegat artístic, cultural i econòmic.  

4. Explicar el procés de reconquesta relacionant-lo amb estructura social i política dels regnes cristians.  

5. Descriure les singularitats de les tres cultures: musulmana, jueva i cristiana.  

6. Descriure el regnat dels Reis Catòlics, definint-lo com una etapa de transició entre l'Edat mitjana i 

l'Edat Moderna.  

7. Identificar els aspectes bàsics de la Història d'Espanya en l'Edat Moderna localitzant-los en l'espai i 

el temps.  

8. Explicar l'evolució i expansió de la monarquia hispana durant el segle XVI, diferenciant els regnats de 

Carles I i Felip II.  

9. Enumerar les principals transformacions que es van produir a Espanya durant l'Edat Moderna 

distingint els diferents àmbits: econòmic, social, polític i cultural.  

10. Avaluar els perjudicis ocasionats per la intolerància social i religiosa, relacionant-los amb la 

reinstauració de la Inquisició, l'expulsió dels jueus i la dels moriscos.  

11. Explicar les causes de la decadència de l'Imperi durant el segle XVII.  

12. Descriure les grans aportacions artístiques i culturals del Segle d'Or espanyol, identificant als seus 

representants més destacats en els diferents àmbits de la cultura i l'art.   

13. Descriure les causes i conseqüències de la Guerra de Successió i el Tractat d'Utrecht.  14. 

Descriure la màxima expressió a Espanya del Despotisme Il·lustrat amb Carles III.  

14. Analitzar i comentar una sèrie d'obres representatives de la producció de Goya identificant a través 

d'elles algunes característiques socials i polítiques del segle XVIII. 
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4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

La nota final de l’àrea surt dels percentatges següents: 

 

Continguts Actitud 

80 % 20% 

 

Criteris de correcció i qualificació: 
 

Continguts:  

- S’explicitarà el criteri de puntuació en cada pregunta. 

- Presentar i/o exposar els treballs amb rigor i polidesa. 

   

Actitud:  

 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 es tindrà 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. 


