
PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 1r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 1rCCSS.BL1.1 Formular preguntes com a mostra de curiositat i amb l’ajuda del docent sobre aspectes del 
passat familiar que facen referència als canvis dels elements de l’entorn social i ambiental i la seua influència
en la vida quotidiana.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL1.2 Interessar-se per obtindre informació, a partir  de pistes suggerides pel professor, de fonts
orals,  objectes,  imatges o a través del  mesurament i  registrar-la per  mitjà de llistes,  imatges o taules i
utilitzar mitjans digitals d’emmagatzematge cuidant-ne el bon ús i manteniment.

CSC
CMCT

CD
CAA

1rCCSS.BL1.3 Resumir la informació per mitjà d’enumeracions organitzades de fets, llistats i establir 
connexions entre passat i present i entre les característiques d’uns llocs i altres.

CSC
CCLL
CAA

1rCCSS.BL1.4 Comunicar per mitjà de senzills textos narratius o croquis amb l’ajuda d’una planificació prèvia
facilitada pel docent alguns fets del passat familiar o local atenent un criteri cronològic de la successió dels
fets narrats.

CSC
CCLL
CAA

1rCCSS.BL1.5 Mostrar predisposició a desenrotllar activitats amb altres companys compartint els recursos,
assumint alguna part de la tasca assignada i escoltant les aportacions dels altres.

CSC
CAA
SIEE

1rCCSS.BL1.6 Esforçar-se i mantindre l’atenció mentres realitza una activitat sense abandonar quan li costa
realitzar-la.

CAA
SIEE

1rCCSS.BL1.7 Participar en el procés de planificació del desenrotllament d’un producte o una tasca, ordenar 
amb ajuda els passos que s’han de seguir i expressar les seues opinions sobre el procés i el resultat.

CAA
SIEE

1rCCSS.BL1.8 Mostrar interés pel passat de les persones de l’entorn familiar i local interessant-se per 
aspectes de la seua vida quotidiana a través de l’arreplega de testimonis orals i objectes en desús.

CSC

2 1rCCSS.BL2.1 Identificar els elements del Sistema Solar com a part de l’Univers i descriure els moviments de
la Terra sobre si mateixa i al voltant del Sol relacionant-ho amb la successió del dia i la nit i els canvis 
estacionals a partir de representacions virtuals o simulacions.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL2.2 Identificar  elements de la realitat en plànols referits  a espais coneguts i  elaborar  senzills
croquis a partir de la seua memòria perceptiva per a representar espais quotidians com la classe, l’escola o
el barri i les rutes quotidianes.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL2.3 Observar i registrar  el temps atmosfèric local per mitjà de taules senzilles a partir de les 
dades obtingudes dels mesuraments amb instruments meteorològics, com el termòmetre i el pluviòmetre, 
responsabilitzant-se'n de l'ús, i proposar actuacions conseqüents amb la situació meteorològica respecte a 
la vestimenta i accessoris que és convenient portar.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL2.4 Identificar algunes de les formes en què l’aigua està present en l’espai geogràfic i els seus
diversos estats a partir de les experiències dels alumnes i reconéixer la importància de l’aigua per a la vida
dels sers humans a partir d’exemples dels seus usos habituals.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL2.5 Classificar diferents paisatges atenent les formes de relleu i la presència o no de formes 
d’aigua (paisatges de muntanya, de plana o de costa) a partir d’imatges o el treball de camp.

CSC
CMCT
CAA

1rCCSS.BL2.6 Reconeix la importància de l’aigua per a la vida dels sers humans proposant exemples de la 
vida quotidiana i formulant conjectures sobre les conseqüències de la seua escassetat.

CSC
CMCT
CAA

3 1rCCSS.BL3.1  Reconéixer  el  paper  d’algunes  institucions  com  la  família,  l’escola  o  l’ajuntament  per  a
atendre les necessitats bàsiques expressades en drets que afecten la infància.

CSC

1rCCSS.BL3.2 Descriure les característiques demogràfiques (sexe, edat i etnicitat) del seu entorn (companys
del col·legi, família i veïns) i identificar tipus de servicis que poden ser requerits per estos grups com 
escoles per als xiquets o centres per a persones de la tercera edat.

CSC

1rCCSS.BL3.3  Distingir  diferents  tipus  de  llocs  segons  del  nombre  d’habitants  com  ara  edificis
d’apartaments urbans, vivendes unifamiliars, adossats, zones suburbanes i rurals a partir d’observacions
directes i d’imatges.

CSC
CAA

1rCCSS.BL3.4 Identificar i descriure exemples de professions indicant què produïxen o quin servici aporten
a la comunitat, com han canviat en el temps i evitar estereotips sexistes en la descripció de les professions.

CSC

1rCCSS.BL3.5 Identificar el preu en l’etiquetatge d’un producte i  calcular el cost d’alguns productes de
consum habituals en la llar partint d’un registre elaborat amb la col·laboració de les famílies.

CSC
CMCT

4 1rCCSS.BL4.1 Descriure una successió de fets en el passat relatius a l’àmbit personal, familiar o local en
períodes naturals com la successió de dies, mesos, estacions i anys utilitzant referències socials i culturals,
posant exemples d’aspectes que canvien, indicant els que succeïxen abans o després d’un punt de referència
donat i diferenciant entre passat i present.

CSC

1rCCSS.BL4.2 Narrar a partir d’exemples de la vida personal, familiar o local canvis en aspectes significatius
pròxims  com la  vivenda,  el  vestit,  els  transports,  els  aliments,  els  costums o  les  professions,  utilitzant
imatges, mitjans audiovisuals o testimonis orals, i esbossar-ne les raons. 

CSC

1rCCSS.BL4.3 Registrar informació sobre fets del passat relatius a l’àmbit personal, familiar o local a partir de
fonts com ara narracions, fotografies o objectes pertanyents a persones o institucions de l’entorn local,
obtingudes  a  través de les  TIC  o  per  mitjà  de testimonis  sobre  com es vivia  en una altra  època  i  que
permeten identificar els canvis ocorreguts i el que no ha canviat.

CSC
CCLI
CD

CAA
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PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 2nCCSS.BL1.1 Formular preguntes amb l’ajuda del docent sobre la vida de les persones en el passat, les 
seues diferències amb les formes de vida actuals i sobre les característiques de distints llocs que els fa 
singulars.

CSC
CMCT
CAA

2nCCSS.BL1.2  Obtindre  informació  a  partir  d’un  guió  de preguntes  elaborades  pel  grup-classe  de fonts
escrites, orals, imatges o a través del mesurament amb magnituds estandarditzades i registrar-la per mitjà
de  textos,  imatges,  línies  de  temps  o  taules  i  utilitzant  mitjans  digitals  d’emmagatzematge  o  gravació
cuidant-ne el bon ús i manteniment.

CSC
CMCT

CD
CAA

2nCCSS.BL1.3 Utilitzar llistes, esquemes senzills, línies de temps o imatges per a establir fets rellevants i
relacions entre ells per mitjà de la identificació de les idees clau de les fonts utilitzades.

CSC
CCLL
CAA

2nCCSS.BL1.4 Enumerar o narrar a partir d’una planificació prèvia elaborada col·lectivament en classe les
conclusions d’un procés d’indagació senzill  sobre fets socials recolzant-se en un guió o una presentació
elaborada amb un programa informàtic.

CSC
CCLL
CAA

2nCCSS.BL1.5 Mostrar predisposició a desenrotllar activitats amb altres companys compartint els recursos,
participant  en la  planificació,  aportant  idees  constructives,  assumint  alguna  part  de la  tasca  assignada,
escoltant les aportacions dels altres i reconeixent-los-les.

CSC
CAA
SIEE

2nCCSS.BL1.6  Seguir  les  instruccions  de  les  tasques  d’aprenentatge  amb  atenció  i  constància  sense
abandonar quan li costa realitzar-la, demanant ajuda si en necessita.

CAA
SIEE

2nCCSS.BL1.7 Participar en el procés de planificació del desenrotllament d’un producte o una tasca, ordenar
amb ajuda els passos que s’han de seguir, reconéixer si els han realitzat correctament i expressar les seues
opinions sobre el resultat.

CAA
SIEE

2nCCSS.BL1.8 Mostrar interés per conéixer com vivien les persones en el passat, tractant de comprendre els 
motius de les seues actuacions i reconéixer aquelles situacions personals o socials que reflectixen algun tipus
de desigualtat social.

CSC

2 2nCCSS.BL2.1 Elaborar plànols senzills de llocs pròxims per a situar llocs significatius (l’escola, la seua 
vivenda, locals comercials, equipaments culturals), on se n’identifique l'ús per mitjà de superfícies pintades 
o trames (residencial, esportiu, equipaments) i s'incloga una escala gràfica i una llegenda.

CSC
CMCT
CAA

2nCCSS.BL2.2 Diferenciar els components de la hidrosfera indicant alguna de les seues característiques a
partir d’imatges de paisatges, observacions directes i imatges aèries i anomenar els oceans i alguns mars i
rius importants.

CSC
CMCT
CAA

2nCCSS.BL2.3 Identificar en l’estructura de la Terra la litosfera com a capa externa, els principals tipus de
roques i minerals que la componen i situar-hi els continents i les principals unitats de relleu per mitjà d’un
globus terraqüi o un planisferi.

CSC
CMCT
CAA

2nCCSS.BL2.4 Reconéixer la importància de la conservació de la hidrosfera per a l’equilibri ambiental i per a
la vida dels sers humans a  partir d’exemples de fenòmens ambientals i de situacions socials com el proble-
ma de l’accés a l’ús de l’aigua per a cobrir les necessitats bàsiques.

CSC
CMCT
CAA

2nCCSS.BL2.5 Observar i registrar gràficament els canvis de temps associats al canvi estacional, reconeixent
la regularitat de la dita successió i els canvis estacionals i identificant algunes conseqüències per a les 
activitats humanes1

CSC
CMCT

3 2nCCSS.BL3.1 Reconéixer alguns àmbits de participació ciutadana, com ara l’escola, les associacions veïnals,
culturals  o  esportives,  els  municipis  i  les  comunitats  autònomes  i  les   institucions  on  s’exercix  esta
participació i les seues funcions.

CSC

2nCCSS.BL3.2 Diferenciar segons l’organització territorial algunes de les funcions i activitats que es duen a
terme des de les institucions per a atendre les necessitats dels ciutadans, com ara la sanitat, l’educació, els
servicis socials i la seguretat.

CSC

2nCCSS.BL3.3 Reconéixer els objectius de la UE, els seus països membres i alguns exemples d’actuacions
que afecten la vida quotidiana, com ara l’existència d’una moneda comuna o el lliure desplaçament dels
ciutadans europeus en el territori de la UE.

CSC

2nCCSS.BL3.4 Diferenciar entre àrees urbanes i rurals de diversos països segons del nombre d’habitants i la 
seua dimensió i com això afecta la vida de les persones en tant que accés a equipaments bàsics.

CSC

2nCCSS.BL3.5 Descriure alguns canvis locals com a conseqüència de l’arribada d’immigrants a un lloc, com
ara la demanda de vivenda i servicis bàsics com les escoles o ambulatoris,  o la creació de comerços o
restaurants.

CSC

2nCCSS.BL3.6 Localitzar en un mapa la procedència d’alguns productes de la vida quotidiana: aliments,
roba, electrodomèstics, i classificar-los segons el grau de proximitat al lloc de consum.

CSC

2nCCSS.BL3.7 Classificar d’acord amb el sector econòmic a què pertanguen diferents empreses que 
produïsquen béns d’ús quotidià o proporcionen servicis.

CSC

2nCCSS.BL3.8. Esbrinar com obtenen les famílies els diners i com circulen fent referència a activitats com 
rebre un salari, guardar l’ingrés en un compte d’estalvis en un banc o gastar-lo pagant bé en metàl·lic o 
amb targeta de crèdit l’adquisició de béns i servicis habituals com el menjar, la roba, el telèfon, la gasolina, 
material escolar o assistir a activitats lúdiques o culturals.

CSC

2nCCSS.BL3.9 Actuar en la via pública tenint en compte les mesures de seguretat passiva i  els senyals de
circulació que indiquen prohibició.

CSC

4 2nCCSS.BL4.1 Ordenar cronològicament per mitjà d’una línia de temps senzilla diversos fets del passat o
esdeveniments  relatius  a  la  vida  de  persones  significatives  de  la  història  com  ara  artistes,  científics  o
governants, utilitzant com a marc temporal les edats de la història i els segles, identificant fets simultanis,
canvis i continuïtats.

CSC

2nCCSS.BL4.2 Reconéixer distintes formes de viure en les societats històriques a través de l’estudi de fets
significatius  o  la  vida  de  personatges  que  representen  algun  aspecte  rellevant  de  l’activitat  humana
plantejant-se per  què succeïxen els  fets,  les seues conseqüències  o per  què les  persones actuen d’una
determinada manera en un moment donat  a partir  de textos narratius,  imatges, mitjans audiovisuals o
visites a museus.

CSC

2nCCSS.BL4.3  Informar  sobre  l’ús  d’alguns  objectes  o  edificis  del  passat  o  muntatges  museístics  per  a
entendre com es vivia en l’època en què van ser construïts i completar este coneixement amb altres fonts
basades en recursos digitals com fotografies o documents audiovisuals i narracions, distingint la realitat de la
llegenda i iniciant-ne una senzilla classificació en fonts primàries i secundàries.

CSC
CCLI
CD

CAA

1  Error en el currículum i en el document pont. No apareix en el currículum.
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PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 3r EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 3rCCSS.BL1.1 Plantejar preguntes i organitzar-les amb l’ajuda del professor en un pla o guió que puguen ser 
verificades per mitjà de l’ús de diferents fonts d’informació i proposar normes bàsiques de comportament 
durant les visites a llocs públics utilitzats com a fonts.

CSC
CMCT
CAA

3rCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts escrites, imatges, obres d’art, observació de paisatges o visites a
museus per a respondre a qüestions prèvies i registrar la dita informació per mitjà de textos, imatges, línies
de temps o esquemes, utilitzant mitjans digitals d’emmagatzematge o gravació.

CSC
CMCT

CD
CAA

3rCCSS.BL1.3  Utilitzar  esquemes,  gràfiques,  mapes  o  mitjans  digitals  per  a  representar  la  informació
rellevant d’un fet o la seua evolució i destacar la seua relació amb altres fets.

CSC
CCLL
CAA

3rCCSS.BL1.4 Donar compte oralment dels passos seguits en un procés d’indagació senzill i redactar, després
d’una planificació col·lectiva, les conclusions seguint un orde temàtic.

CSC
CCLL
CAA

3rCCSS.BL1.5 Mostrar confiança en els altres companys per a desenrotllar activitats conjuntes participant en
la planificació, aportant idees constructives, escoltant les dels altres, assumint la variació de rols que pot
exercir i reconéixer la contribució personal i dels altres membres del grup a l’èxit de metes comunes.

CSC
CAA
SIEE

3rCCSS.BL1.6 Seguir les instruccions de les tasques d’aprenentatge amb atenció i constància, adaptant-se als
canvis sense desanimar-se davant de les dificultats, demanant ajuda si en necessita.

CAA
SIEE

3rCCSS.BL1.7 Planificar la realització d’un producte o una tasca, proposant un pla ordenat d’accions i avaluar
el procés i la qualitat del resultat amb les orientacions del professorat.

CAA
SIEE

3rCCSS.BL1.8 Seleccionar alguns fets significatius de la història per la seua contribució al desenrotllament
humà o que mostren la diversitat humana i contrastar-los amb situacions de desigualtat social en el passat.

CSC

2 3rCCSS.BL2.1  Utilitzar  algunes  característiques  dels  globus  terraqüis,  atles,  mapes  i  plànols,  com  ara
l’equador, els meridians i  paral·lels,  l’escala gràfica, la llegenda amb els signes convencionals,  sistemes
senzills de coordenades (alfanumèrics) o l’índex, per a localitzar els oceans, els principals rius, les unitats de
relleu, països i ciutats, per a orientar-se i calcular distàncies entre dos llocs.

CSC
CMCT
CAA

3rCCSS.BL2.2 Descriure el temps atmosfèric local a partir dels registres d’alguns dels seus components i de 
senzills mapes del temps i comparar-lo amb el temps que fa en altres llocs tractant d’establir algunes 
regularitats i similituds d’acord amb el grau de proximitat.

CSC
CMCT
CAA

3rCCSS.BL2.3 Identificar el paper que exercix l’evaporació i condensació en el cicle de l’aigua per a entendre
la hidrosfera com un conjunt de parts interdependents i posar algun exemple d'esta interdependència 
rellevant per a les activitats humanes o processos naturals i la seua relació amb l’equilibri ambiental.

CSC
CMCT
CAA

3rCCSS.BL2.4 Comparar diversos paisatges per a explicar l’acció humana en la modificació del relleu interior
i costaner o del curs dels rius i com els sers humans s’han adaptat a les característiques ambientals d’un
lloc.

CSC
CMCT
CAA

3rCCSS.BL2.5 Distingir diferents unitats de relleu continental i hidrografia i relacionar-la amb la  distribució 
de la població a escala regional i global per mitjà de l’ús de mapes de diferent escala.

CSC
CMCT
CAA

3 3rCCSS.BL3.1 Reconéixer el creixement o la disminució de la població a partir d’una representació gràfica 
senzilla i identificar alguns dels factors que afecten el creixement demogràfic especialment els avanços en 
els camps de la higiene i la medicina.

CSC

3rCCSS.BL3.2 Descriure i identificar les regions del món a escala continental on es concentra la població per
mitjà de l’ús de mapes temàtics i fotografies obtingudes per satèl·lit.

CSC

3rCCSS.BL3.3 Analitzar les causes per les quals les persones emigren a partir de casos concrets pròxims a
l’entorn de l’alumne i d’altres llocs.

CSC

3rCCSS.BL3.4 Situar i identificar alguns productes que són obtinguts i/o elaborats en el territori valencià i
els  que són consumits  en altres  llocs  i  aquells  que han sigut  produïts  en altres  llocs  i  consumits  a  la
Comunitat  Valenciana  i  inferir  els  mitjans  de  transport  que s’han  pogut  utilitzar  per  a  importar-los  o
exportar-los.

CSC

3rCCSS.BL3.5 Classificar les empreses en funció del tipus d’activitat que exercisquen en el procés econòmic
des de l’obtenció o extracció de les matèries primeres a la distribució i comercialització de productes de
consum habitual.

CSC

3rCCSS.BL3.6 Reconéixer la importància de gestionar bé els diners que maneja (per exemple, la paga)  o el
de  la  família  utilitzant  estratègies  com la  planificació  del  que  es  gastarà  tenint  en  compte  els  diners
disponibles, calcular quant necessita estalviar per a un gasto futur.

CSC
SIEE

4 3rCCSS.BL4.1 Elaborar línies de temps per a representar fets històrics significatius de la història d’Espanya i 
del món, ordenar objectes o imatges relatius a la vida quotidiana o objectes artístics que reflectisquen 
esdeveniments o canvis que van afectar la vida de les persones utilitzant datacions convencionals (a. C., d. 
C.), segle o les grans etapes que dividixen la història.

CSC

3rCCSS.BL4.2 Identificar alguns processos o fets històrics significatius de la història d’Espanya i  del món,
formulant algunes causes i conseqüències dels canvis, plantejant-se les raons de les actuacions humanes,
observant algunes similituds i diferències.

CSC

3rCCSS.BL4.3 Plantejar-se preguntes i formular respostes a partir de la interpretació de diverses fonts com
textos  narratius,  imatges,  obres  d’art,  objectes  antics  o  altres  recursos  de  caràcter  digital,  ampliant  la
classificació i reconeixent que la lectura de diverses fonts pot originar més d’una interpretació sobre un fet
històric.

CSC
CCLI
CD

CAA
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PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 4t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 4tCCSS.BL1.1 Formular conjectures o suggerir deduccions senzilles a partir d’esquemes proporcionats pel 
docent sobre els canvis socials en la prehistòria i l’antiguitat i que ajuden a planificar la busca d’informació 
en determinades fonts.

CSC
CMCT
CAA

4tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts primàries i secundàries de diferent naturalesa (textos, mapes,
gràfics, obres d’art) per diversos mitjans, com ara l’observació directa o Internet, i registrar-la per mitjà de
mitjans digitals i diversos procediments: resum, esquema, taula, imatges.

CSC
CMCT

CD
CAA

4tCCSS.BL1.3 Utilitzar esquemes, gràfiques i mapes per a representar la informació rellevant d’un fet o la
seua evolució i destacar-ne la  relació amb un altre fet o el significat en un determinat context històric o
geogràfic.

CSC
CD

CCLL
CAA

4tCCSS.BL1.4  Planificar  i  realitzar  una exposició ordenada i  amb el  suport  de les TIC les conclusions de
l’estudi d’un tema fent referència a les estratègies seguides per a arribar-hi, donar raons de per què s’han
triat i mostrar la seua confiança en el seu ús.

CSC
CCLL
CD

CAA

4tCCSS.BL1.5 Mostrar confiança en els altres companys per a desenrotllar activitats conjuntes  participant en
la planificació, aportant idees constructives, escoltant les dels altres, animant a la participació i l’esforç de
cada un per a aconseguir objectius comuns, reconeixent les seues aportacions i dialogant per a superar
discrepàncies.

CSC
CAA
SIEE

4tCCSS.BL1.6 Seguir instruccions de tasques d’aprenentatge mantenint l’atenció mentres les realitza 
adaptant-se als canvis sense desanimar-se davant de les dificultats, demanant ajuda si en necessita.

CAA
SIEE

4tCCSS.BL1.7 Planificar la realització d’un producte o una tasca proposant un pla ordenat d’accions, 
seleccionar els materials i avaluar el procés i la qualitat del resultat amb ajuda de guies per a l’observació.

CAA
SIEE

4tCCSS.BL1.8 Mostrar empatia i comprendre les formes de vida i actuació dels sers humans en la prehistòria
i l’antiguitat posant en valor els seus èxits que van contribuir al progrés humà i la diversitat cultural que
formen part del nostre patrimoni historicoartístic i qüestionar les situacions en què determinats grups patien
les conseqüències de les desigualtats socials.

CSC

2 4tCCSS.BL2.1 Reconéixer les distorsions que té tot mapa al tractar de representar l’esfericitat de la Terra i
com això condiciona la nostra visió esbiaixada del món.

CSC
CMCT
CAA

4tCCSS.BL2.2 Utilitzar diverses variables meteorològiques per a descriure el temps local i d’altres llocs per
mitjà de l’ús de mapes de temps o la lectura de la informació meteorològica de la premsa o d’espais
televisius dedicats a la predicció meteorològica tractant d’establir alguna connexió entre el tipus de temps i
la regió climàtica on es dóna.

CSC
CMCT
CAA

4tCCSS.BL2.3 Descriure la distribució de les grans zones climàtiques a escala planetària fent referència al
paper que exercixen els diversos factors del clima, especialment la latitud, i relacionant esta distribució
amb la varietat dels principals biomes amb l’ajuda de mapes de diversa escala i fotografies que representen
les seues principals característiques i utilitzant en la descripció el terme clima diferenciant-lo de temps de
manera adequada.

CSC
CMCT
CAA

4tCCSS.BL2.4 Reconéixer i anomenar en un mapa físic la distribució de les masses d’aigua de la península
Ibèrica, anomenant els rius principals i situant-los en un mapa físic de la península Ibèrica, i identificant els
trams d’un riu i les seues característiques pel que fa a cabal i pendent a partir de l’observació directa,
infografies o fotografies aèries.

CSC
CMCT
CAA

4tCCSS.BL2.5  Descriure  i  comparar  diversos  paisatges  costaners  i  d’interior  de  la  península  Ibèrica  i
identificar els canvis que han experimentat com a resultat de processos naturals (erosió i sedimentació) i
l’acció humana a partir de l’anàlisi d’imatges aèries o digitals obtingudes en distints moments.

CSC
CMCT
CAA

3 4tCCSS.BL3.1 Identificar l’exercici o la vulneració d’algunes de les llibertats, drets i deures que emanen de la
Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia a partir d’experiències pròximes o de fets arreplegats en
els mitjans de comunicació.

CSC

4tCCSS.BL3.2 Descriure i  situar  en un mapa l’organització territorial  de  l’Estat  espanyol  derivada de la
Constitució: comunitats autònomes, províncies i municipis i les seues principals competències des del punt
de vista dels servicis bàsics al ciutadà.

CSC

4tCCSS.BL3.3 Comparar l’estructura organitzativa derivada de la divisió de poders de la UE amb la 
d’Espanya.

CSC

4tCCSS.BL3.4 Comparar l’evolució demogràfica de diversos països o regions assenyalant els factors de la
natalitat i mortalitat que intervenen per a explicar les diferències i similituds.

CSC

4tCCSS.BL3.5  Reconéixer  com  l’arribada  a  un  nou  país  afecta  els  immigrants  en  aspectes  com
l’aprenentatge d’una nova llengua i costums, el canvi d’ocupació o d’estatus social o el sentiment de ser
acollit o rebutjat i com això està relacionat amb la cohesió social.

CSC

4tCCSS.BL3.6 Localitzar la producció d’alguns béns que consumim fent referència a factors climàtics i als
recursos minerals del sòl i el subsòl de la regió on han sigut produïts o elaborats.

CSC

4tCCSS.BL3.7 Diferenciar entre aquelles empreses que operen en l’àmbit local o nacional de les 
multinacionals que ho fan en distints països dividint el procés productiu en distintes localitzacions per a 
obtindre el major benefici.

CSC

4tCCSS.BL3.8 Distingir diferents senyals de circulació i classificar-los segons les seues característiques i el
tipus d’actuacions que impliquen en els seus desplaçaments habituals.

CSC

4 4tCCSS.BL4.1  Ordenar  cronològicament  i  representar  la  informació  sobre  fets  històrics  rellevants  de  la
prehistòria, com ara el pas de les societats de caçadors i  recol·lectors a la d’agricultors i  ramaders, i de
l’antiguitat,  com ara la difusió de la cultura grega o la romanització a partir  de diverses fonts, i utilitzar
convencionalismes  cronològics  de  manera  apropiada  per  a  descriure  o  narrar  fets  d’estos  períodes,
identificant-ne les successions, la simultaneïtat i la duració.

CSC

4tCCSS.BL4.2 Descriure  alguns processos i fets històrics de la Prehistòria i l'Antiguitat que van tindre lloc en 
a la península Ibèrica i altres parts del món, identificar les característiques de les societats estudiades 
(formes de vida, organització social i política, cultura) i reconéixer la importància de canvis com la invenció i 
difusió de l’agricultura, de l’escriptura, la creixent diferenciació social, el sorgiment de formes d’organització 
política o la romanització.

CSC

4tCCSS.BL4.3 Seleccionar informació rellevant sobre fets de la prehistòria i de l’antiguitat i fer deduccions
senzilles sobre aspectes com l’ús  de certs objectes i  tecnologies,  l’organització social  i  política,  els seus
mitjans de subsistència o les  produccions artístiques per mitjà de mapes històrics, reproduccions d’obres
d’art,  restes  arqueològiques,  la visita  a  museus,  conjunts  monumentals  o edificis  singulars,  i  assumir  la
dificultat de la seua interpretació.

CSC
CCLI
CD

CAA
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PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 5t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 5tCCSS.BL1.1 Planificar una indagació a partir de preguntes en què amb la guia del docent es relacionen 
diversos fets socials  de l’edat mitjana i de l’edat moderna o que impliquen la interacció entre les 
dinàmiques del medi natural i l’acció humana referides a Espanya i la Comunitat Valenciana suggerint 
possibles fonts d’informació i normes de comportament adequades en el cas de les eixides o visites a 
museus.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts variades i organitzar-la utilitzant diversos procediments, com ara
l’elaboració d’esquemes, resums o mapes conceptuals emprant algunes ferramentes informàtiques.

CSC
CMCT

CD
CAA

5tCCSS.BL1.3  Elaborar  i  utilitzar  gràfiques,  taules,  mapes temàtics,  línies  de temps per a  representar  la
informació,  destacant  algunes  conclusions  sobre  la  base  de  les  dades  i  assenyalant  en  elles  possibles
discrepàncies o regularitats.

CSC
CD

CCLL
CAA

5tCCSS.BL1.4 Elaborar un text informatiu basat en una planificació prèvia on s’indiquen els passos seguits i
les conclusions aconseguides mencionant alguns fets en què es basen per mitjà de l’ajuda de TIC i utilitzant
una terminologia conceptual adequada.

CSC
CCLL
CD

CAA

5tCCSS.BL1.5 Mostrar iniciativa per a actuar de manera eficaç per a desenrotllar activitats conjuntes en la
planificació, proposant idees constructives, escoltant les dels altres, animant a la participació i l’esforç de
cada un per a aconseguir  objectius  comuns, reconeixent  les seues aportacions, dialogant per a superar
discrepàncies i fomentant el valor de la convivència.

CSC
CAA
SIEE

5tCCSS.BL1.6 Interpretar les demandes de les tasques d’aprenentatge, mantindre la concentració i l’esforç
mentres les realitza, adaptant-se als canvis sense desanimar-se davant de les dificultats, intentant resoldre
els dubtes pels seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda si en necessita.

CAA
SIEE

5tCCSS.BL1.7 Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un pla ordenat
d’accions per  a aconseguir-les,  seleccionar els  materials,  modificar-lo mentres  es desenrotlla,  avaluar  el
procés i la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a l’observació.

CAA
SIEE

5tCCSS.BL1.8 Reconéixer la diversitat cultural com a resultat de l’evolució de les societats històriques i les
aportacions  de  les  migracions  recents  i  reconéixer  i  considerar  les  seues  aportacions  com  un  gran
enriquiment del nostre patrimoni cultural i artístic, però també plantejar-se com les diferències culturals van
donar lloc a situacions de discriminació.

CSC

2 5tCCSS.BL2.1 Descriure el sistema Solar com a part de l’Univers identificant el seu origen i alguns dels seus 
components així com la seua posició relativa a partir de representacions virtuals.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.2 Descriure les propietats d’alguns tipus de mapes, globus i sistemes de geolocalització 
populars segons els seus propòsits i funcions assenyalant alguns avantatges i algunes limitacions.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.3 Aplicar la noció de factors climàtics per a explicar la distribució de les àrees climàtiques a 
Espanya per mitjà de mapes posant exemples de la influència del clima en aspectes del paisatge relatius a 
la vegetació i sobre les activitats humanes.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.4 Relacionar el règim dels rius de la península Ibèrica amb els canvis estacionals, les 
característiques climàtiques, el relleu i la construcció d’infraestructures i altres activitats humanes que 
afecten la seua conca hidrogràfica.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.5 Descriure, anomenar i situar en un mapa les principals unitats de relleu de la península 
Ibèrica i relacionar la seua estructura amb la labor transformadora dels rius i els seus vessants hidrogràfics i
el mar a través d’imatges aèries o digitals

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.6 Analitzar alguns paisatges agraris i turístics d’Espanya com a resultat de l’acció humana sobre 
el sòl, el relleu, els recursos  hídrics i alguns elements del clima.

CSC
CMCT
CAA

5tCCSS.BL2.7 Examinar alguns problemes ambientals relacionats amb el desenrotllament sostenible com 
l’esgotament, escassetat o deteriorament per contaminació dels recursos que es poden obtindre del sòl i el
subsòl especialment les matèries primeres i l’aigua com a resultat de les activitats humanes.

CSC
CMCT
CAA

3 5tCCSS.BL3.1 Descriure, utilitzant els termes apropiats, les característiques de la població espanyola i la
seua evolució en l’últim segle a partir de dades estadístiques, assenyalant el paper exercit per la reducció
de la mortalitat infantil i l’augment de l’esperança de vida en l’envelliment de la població europea per mitjà
de l’anàlisi de piràmides de població.

CSC

5tCCSS.BL3.2 Descriure la distribució de la població a Espanya i  a Europa aportant-ne possibles raons i
identificar les regions de major i menor densitat i la ubicació de les principals ciutats per mitjà de l’ús de
mapes temàtics i fotografies obtingudes per satèl·lit.

CSC

5tCCSS.BL3.3 Comparar diversos fenòmens migratoris històrics amb els actuals relatius a Espanya i la Unió
Europea des del punt de vista de les causes i la regió del seu origen i la de la seua destinació, com ara
l’emigració espanyola i europea a Amèrica o l’expulsió dels jueus i moriscos dels territoris de la monarquia
hispànica.

CSC

5tCCSS.BL3.4  Localitzar  les  regions  industrials  espanyoles  identificant  el  tipus  de producció industrial  i
relacionar-la amb la distribució de la població en nuclis urbans com a font de mà d’obra i de consumidors
potencials.

CSC

5tCCSS.BL3.5  Relacionar la localització de les empreses que produeixen béns de consum o proporcionen
serveis bàsics i la distribució de la població com a font de mà d'obra i consumidors. 2

CSC

5tCCSS.BL3.6 Reconéixer el paper de la publicitat com un mitjà per a fomentar el consum de béns i servicis i
la necessitat de saber avaluar els recursos econòmics disponibles de la família i planificar el gasto per a
evitar un consum compulsiu. 3

CSC
SIEE

4 5tCCSS.BL4.1 Representar per mitjà de línies de temps la duració de fets històrics rellevants de l’edat mitjana
i edat moderna, situant les dates en el segle a què corresponen, datant els fets històrics significatius que
delimiten les grans etapes de la història.

CSC

5tCCSS.BL4.2 Descriure alguns processos i fets històrics de les societats medievals i modernes hispàniques
identificant-ne  les  característiques  relatives  a  l’organització  social,  econòmica  i  política  i  els  seus  trets
culturals, reconeixent les causes dels canvis, les seues conseqüències i la duració dels principals processos
històrics d'este període. 

CSC

5tCCSS.BL4.3  Utilitzar  fonts  diverses,  com  ara  textos,  reproduccions  d’obres  d’art,  mapes  històrics,
exposicions en els museus, edificis històrics per a establir fets a partir de preguntes i deduccions sobre els
canvis experimentats per les societats medievals i modernes considerant que el passat pot representar-se de
diverses formes i en les quals els museus exercixen un paper fonamental per a transmetre l’herència cultural
del passat.

CSC
CCLI
CD

CAA

2 No està en el currículum però ara s'inclou com a 3.5., fe d'errates D 108/2014
3 S'ha canviat el número  fe  d'errates D 108/2014
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PERFIL D’ÀREA

ÀREA: CIÈNCIES SOCIALS                    NIVELL: 6t EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BL CRITERIS  D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES

1 6tCCSS.BL1.1 Planificar una indagació a partir de preguntes que òbriguen una varietat de possibles relacions 
entre diversos fets socials contemporanis o que impliquen la interacció entre les dinàmiques del medi natural
i l’acció humana en regions de diferent escala i suggerir possibles fonts i comportaments adequats en el cas 
de les eixides o visites a museus o de caràcter institucional.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL1.2 Obtindre informació de fonts variades quant a la seua relació, directa o indirecta, amb els fets
estudiats,  valorant  la  pertinència  de  la  seua  aportació  informativa  i  organitzar-la  i  registrar-la  utilitzant
diversos  procediments  com  l’elaboració  d’esquemes,  resums,  o  mapes  conceptuals  utilitzant  algunes
ferramentes informàtiques.

CSC
CMCT

CD
CAA

6tCCSS.BL1.3 Elaborar i utilitzar gràfiques, taules, mapes temàtics, línies de temps per a representar la 
informació, etiquetant-les amb un títol significatiu i d’una llegenda si fóra necessari i destacar algunes 
conclusions sobre la base de les dades representades.

CSC
CD

CCLL
CAA

6tCCSS.BL1.4 Exposar  de forma ordenada els passos seguits en el  procés d’indagació seguit  i  aportar  les
conclusions basades en fets per mitjà de textos i  elements gràfics (eixos cronològics,  gràfiques o mapes)
elaborats per mitjà de l’ús de les TIC i utilitzant una terminologia conceptual adequada i mostra confiança en
el seu treball.

CSC
CCLL
CD

CAA

6tCCSS.BL1.5 Actuar de manera eficaç en el desenrotllament de treballs en grup i amb iniciativa i participar en
la planificació i avaluació de la tasca, responsabilitzant-se del seu rol i del seu esforç per a aconseguir metes
comunes,  animant  a  la  participació  de  tots,  fent  aportacions  constructives,  reconeixent  el  treball  alié,
dialogant per a superar discrepàncies i destacant el valor de la convivència.

CSC
CAA
SIEE

6tCCSS.BL1.6 Interpretar les demandes de les tasques d’aprenentatge, mantindre la concentració mentres les
realitza, mostrar perseverança i flexibilitat davant dels reptes i dificultats, esforçant-se i mantenint la calma i
la motivació, intentant resoldre els dubtes pels seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda si en
necessita.

CAA
SIEE

6tCCSS.BL1.7 Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un pla ordenat
d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el temps per a cada pas, adaptant-lo davant
dels  canvis  i  imprevistos,  avaluar  el  procés  i  la  qualitat  del  producte  final  amb  ajuda  de  guies  per  a
l’observació detallant les millores realitzades.

CAA
SIEE

6tCCSS.BL1.8 Reconéixer la diversitat cultural de les societats contemporànies destacant els èxits de 
l’extensió dels drets i llibertats, contrastant-ho amb situacions on diversos grups socials s’han vist 
històricament privats d’estos tant en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com d’Espanya i la UE, i com tot això
constituïx un patrimoni de la ciutadania europea.

CSC

2 6tCCSS.BL2.1  Seleccionar  el  tipus  de  mapa  adequat  segons  el  propòsit  tenint  en  compte  l’escala  i  el
contingut representat, especialment aquells que representen el medi físic i els seus components.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL2.2 Explicar la distribució dels principals tipus de climes d’Europa fent referència als factors del 
clima i identificar les seues característiques a partir dels seus elements (temperatura i precipitacions 
mensuals) representats per mitjà de climogrames, i posar exemples de la seua influència en les activitats 
humanes especialment referides a l’agricultura i el turisme.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL2.3 Reconéixer en un mapa físic la distribució de les masses d’aigua a Europa, anomenant els 
principals oceans, mars i rius i relacionar el seu cabal amb el clima de la regió on se situa o d’alguna de les 
que travessa.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL2.4 Situar i anomenar en un mapa físic la distribució de les principals unitats de relleu a escala 
europea i global i reconéixer la seua influència en les activitats humanes com el transport i les 
comunicacions.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL2.5 Comparar diversos paisatges europeus relacionant la seua varietat amb el resultat de la 
interacció de les activitats humanes i els components del medi natural per mitjà de l’anàlisi de mapes 
temàtics i l’observació de fotografies aèries.

CSC
CMCT
CAA

6tCCSS.BL2.6 Analitzar algunes de les manifestacions del canvi climàtic com una conseqüència de la 
interacció de l’activitat humana amb el medi suggerint algunes possibles actuacions per a frenar este  canvi.

CSC
CMCT
CAA

3 6tCCSS.BL3.1 Justificar la importància del fet que la Constitució Espanyola establisca drets i llibertats i regule
la participació ciutadana perquè el règim polític tinga un caràcter democràtic i no dictatorial.

CSC

6tCCSS.BL3.2 Representar gràficament l’estructura política i territorial de l’Estat espanyol, identificant-ne les
principals institucions i les funcions.

CSC

6tCCSS.BL3.3 Reconéixer aquells  aspectes que fan de la Unió Europea un espai cultural  dins de la seua
diversitat, amb una ciutadania europea, unes polítiques de cohesió social i un mercat únic.

CSC

6tCCSS.BL3.4  Comparar  les  característiques  demogràfiques  de  països  distints  quant  al  seu  nivell  de
desenrotllament  i  les  seues  conseqüències  relatives  al  creixement  de  la  població  i  la  seua  estructura
demogràfica per mitjà de l’ús de taules estadístiques i piràmides de població.

CSC

6tCCSS.BL3.5 Explicar per  què els sers humans,  a vegades,  decidixen viure en llocs  on el  medi  ambient
(escassetat de recursos, exposició a fenòmens naturals extrems) o l’entorn social són desfavorables.

CSC

6tCCSS.BL3.6 Relacionar algunes migracions actuals amb les conseqüències del canvi climàtic suggerint les
conseqüències sobre els territoris de destinació (conflictes per l’accés a recursos bàsics, superpoblació) per
mitjà de l’ús de mapes i textos periodístics com a fonts d’informació.

CSC

6tCCSS.BL3.7 Relacionar la desigual distribució dels països productors de les principals matèries primeres i
fonts d’energia i els països que les consumixen amb la creació de xarxes de transport descrivint les seues
característiques en relació amb el tipus de productes que es transporten (líquids o sòlids, voluminosos o
lleugers) i la distància entre el lloc de producció i el de consum a partir de mapes temàtics.

CSC

6tCCSS.BL3.8 Diferenciar entre les empreses dedicades a l’extracció i producció de matèries primeres i fonts 
d’energia aquelles dedicades a la producció de béns d’equip i béns de consum.

CSC

6tCCSS.BL3.9 Identificar a través de  l’observació de la publicitat emesa en els mitjans de comunicació al
destinatari del producte o servici i el caire de la informació per a destacar les seues qualitats i reconéixer
que això afecta les seues decisions de compra i, per tant, ser conscient que ser crític amb la publicitat és una
condició per a un consum responsable.

CSC
SIEE

4 6tCCSS.BL4.1 Representar en un eix cronològic o en diversos diferents esdeveniments o processos històrics
rellevants de l’edat contemporània per a distingir entre diversos tipus de canvi (més ràpids, de major o menor
duració, de caràcter econòmic, cultural o polític) i mostrar com es relacionen entre si.

CSC

6tCCSS.BL4.2  Analitzar  els  principals  canvis  i  continuïtats  experimentats  per  la  societat  espanyola
contemporània, distingint entre causes i conseqüències, relacionant-les i reconeixent que en un fet històric
poden convergir diverses causes i diverses conseqüències i la necessitat de conéixer els motius de les accions
humanes que estan darrere dels fets i processos històrics, situant-los cronològicament en relació amb altres
de similars ocorreguts en altres parts del món. 
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6tCCSS.BL4.3 Seleccionar tipus de fonts apropiades per a estudiar les societats contemporànies, incorporant-
hi l’ús dels mitjans de comunicació i altres fonts primàries, a més d’aquelles obtingudes a través de mitjans
informàtics o la visita a museus per a poder integrar esta informació en l’explicació dels fets, diferenciant
estos fets dels punts de vista que manifesten algunes fonts, i donar alguna raó de per què poden diferir les
interpretacions o representacions d’un mateix fet.
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