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Centre Escola Els Pinetons Trimestre 1 2 3 Curs acadèmic 2018- 2019 

Grup 1r, 2n i 3r Àrea Coneixement del medi (social) Sessions aprox 10  sessions 

Intervenció didàctica  Tots vivim igual? 
 

Competències clau 
que s’avaluaran  

Concrecions  Objectius d’aprenentatge/didàctics Continguts 

1. Competència/ 

àmbit comunicativa 

lingüística i 

audiovisual 

Expressar oralment  

1. Identificar els materials i la tipologia 

dels habitatges i proposar relacions 

amb la situació geogràfica dels 

habitatges. 

 

2. Reflexionar sobre els rols familiars. 

 

3. Desenvolupar una proposta sobre els 

rols familiars en el futur. 

 

4. Analitzar els habitatges al llarg de la 

història. 

 

 

 

 

VALORS/CREENCES  
Anàlisi dels rols familiars per tal de reflexionar 
sobre els drets i deures dels diferents membres. 
 
IDENTITAT/ALTERITAT 
Estudi dels habitatges propers a ells per tal de 
fer conscients els alumnes de les diferents 
realitats. 
 
RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT 
Comprensió de la selecció de la tipologia 
d’habitatges per tal de relacionar-ho amb la 
situació geogràfica. 
 
CANVI/CONTINUÏTAT 
Observació dels habitatges al llarg de la història 
per tal de veure la seva evolució. 
 
INTERRELACIÓ/ CONFLICTE 
Anàlisi de les repercussions dels rols familiars en 
l’actualitat per tal de fer propostes de canvi. 
 
ORGANITZACIÓ SOCIAL/PODER 
Identificació de la jerarquia en els rols familiars 
per tal d’entendre les situacions de desigualtat 
actuals. 

DIFERENCIACIÓ/DIVERSITAT-DESIGUALTAT 

Comparació dels diversos habitatges presents al 
món per tal de ser conscients de la diversitat. 

Expressar per escrit 

Interpretar discursos (orals, escrits i no verbal) 

2. Competència/ 

àmbit d'autonomia, 

iniciativa personal i 

emprenedoria 

Desenvolupar habilitats intrapersonals 

Desenvolupar habilitats interpersonals 

Portar a terme projectes o iniciatives 

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

Dimensió  Competències  

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

Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació 

 

1. Identificar els materials i la tipologia dels habitatges i 
proposar relacions amb la situació geogràfica dels 
habitatges a través del mapa mundi. 
 

2. Analitzar els habitatges al llarg de la història a través 
de l’estudi dels habitatges en una etapa històrica. 
 

3. Desenvolupar una proposta sobre els rols familiars en 
el futur a través d’una representació escrita o artística 
o visual. 

 

PROPOSTA 1. ROLS FAMILIARS 
 

- SESSIÓ 1. Què en sabem? 
- SESSIÓ 2. Qui viu aquí?  
- SESSIÓ 3. Justícia o injustícia? 

- SESSIÓ 4. Proposant el futur  

PROPOSTA 2. HABITATGES DE LA HISTÒRIA 
 

- SESSIÓ 5. Com vivien els nostres avantpassats? (I) 
- SESSIÓ 6. Com vivien els nostres avantpassats? (II)  

- SESSIÓ 7. Indaguem en el passat  

PROPOSTA 3. HABITATGES ARREU DEL MÓN 
 

- SESSIÓ 8. On podem trobar aquests habitatges? 

- SESSIÓ 9. Com viuen en altres països?   

- SESSIÓ 10. Què hem après? 

 

 


