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Grup Cicle Inicial (1r i 2n) Àrea Coneixement del medi (social) Hores aprox 6-8 sessions 

Intervenció didàctica   

 

Competències clau  Concrecions (com a proposta) 
Objectius d’aprenentatge/didàctics 
(En acabar la UD, l’alumne ha de saber...) 

Continguts 
(procediments+ conceptes+ valors)  

1. Competència 

comunicativa lingüística i 

audiovisual  

Expressar oralment  
O1: Construir un text escrit sobre com els 
agradaria que fos la seva família en un futur 
per tal de prendre consciència de com és la 
seva família actual i valorar-la. 
 
O2: Analitzar la tipologia de famílies 
existents per prendre consciència que les 
famílies són una construcció social. 
 
O3: Reflexionar sobre el propi rol que tenim 
a la família per afavorir la convivència i 
combatre els estereotips sexistes. 
 
O4: Analitzar com el nombre de membres en 
una família, així com també la seva manera 
d’agrupar-se, ha anat canviant al llarg del 
temps per tal de comprendre els canvis que 
s’han anat produint.   

 

 
RACIONALITAT/IRRACIONALITAT: 

Identificació de les diverses estructures familiars i els 

rols que apareixen a cada família per tal de comprendre 

la realitat existent. 

 
IDENTITAT/ALTERITAT: 

Identificació del propi rol a la família per tal de prendre 

consciència de la continuïtat dels estereotips i 

diferències de gènere. 

 

DIFERENCIACIÓ. DIVERSITAT/DESIGUALTAT 

Comparació de la diversitat de tipus de famílies per tal 

de valorar la diversitat com una riquesa. 

 

INTERRELACIÓ I CONFLICTE: 

Valoració de les diferents relacions que s’estableixen en 

un vincle familiar per tal de prendre consciència dels rols 

que se’n deriven. 

 
CANVI/CONTINUÏTAT: 

Valoració del paper de la família al llarg de la història 

per tal de comprendre el present i fer suposicions de 

cara al futur. 

 

ORGANITZACIÓ SOCIAL/PODER: 
Participació i coresponsabilitat en les tasques de la vida 
domèstica, escolar i social per tal de superar estereotips 
sexistes. 
 
CREENCES I VALORS: 

Valoració dels rols que sorgeixen dins la diversitat de 
tipologies familiars per tal de prendre consciència que 
els rols no són naturals sinó una construcció social de 
cada família.  

 

Expressar per escrit 

Interpretar discursos (orals, escrits i no verbal) 

2. Competències artística i 

cultural 

Crear obres i/o produccions artístiques. 

Interpretar i valorar les obres pròpies i dels altres. 

Gaudir de les diverses obres. 

3. Tractament de la 
informació i competència 
digital 

Cercar, captar/recollir 

Seleccionar i desar 

Transmetre la informació 

4. Competència 

matemàtica  

Utilitzar el llenguatge matemàtic 

Representar i interpretar informació matemàtica 

Resoldre problemes 

5. Competència d'aprendre 

a aprendre 

Identificar les pròpies capacitats i coneixements 

Tenir curiositat i plantejar-se reptes 

Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge (autoavaluació i/o 
coavaluació) 

6. Competència 

d'autonomia i iniciativa 

personal 

Desenvolupar habilitats interpersonals 

Portar a terme projectes o iniciatives 

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi (social) 

Dimensió  Competències  
 

1 2 3 

Món actual 

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca 
de dades i analitzar resultats per trobar respostes.  

   

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i 
continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en 
què vivim. 

   

3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves 
representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.  

   

4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors 
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que 
els afecten. 

   

 

5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les 
causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur 

   

Ciutadania 

11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb 
coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor 
responsable.  

   

12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors 
democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn 
més just i solidari. 

   

13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels 
sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 

   

  

simplesimple

complexcomplex
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Criteris d’avaluació 
(allò prioritari i imprescindible que serà avaluat) 

Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació 

CA1: Escriure una carta imaginant com 
els agradaria que fos la seva família en 
un futur. 
 
CA2: Construir un mural amb totes les 
famílies de l’aula i així veure la diversitat 
de tipologies familiars que existeixen al 
seu context més proper. 
 
CA3: Reflexionar sobre els rols que es 
donen a les famílies i, en concret, a la 
seva; així com també sobre el seu propi 
paper a la família. 
 
CA4: Col·laborar en les tasques del 
treball en grup, valorant les explicacions 
dels altres i les pròpies amb respecte. 
 

Act. d’exploració: 
 

ACTIVITAT 1: Què és una família? 
 

Act. d’introducció: 
 

ACTIVITAT 2: A quin espai de la casa vaig?  

 

ACTIVITAT 3: Investigant sobre la nostra família. 

 

Act. d’estructuració: 
 

ACTIVITAT 4: A llegir! 

 

ACTIVITAT 5: El familiari. 

 

ACTIVITAT 6: El familiari de Cicle Inicial. 

 

Act. d’aplicació: 
 

ACTIVITAT 7: Com m’agradaria que fos la meva futura família? 

 


