Programació
1

medi social 5

On és el Sol a la nit?

2

Per què no veiem la Lluna

33. Com es forma una muntanya?

sempre igual?

La Terra i els seus moviments.

Les formes del relleu.

Els astres de l’Univers.

Els moviments de la Lluna.

El relleu del món.

El sistema solar.

Les fases de la Lluna.

Les parts de la Terra.

Els eclipsis.

L a formació i el modelatge
del relleu.

L’arribada a la Lluna.

44 D’on prové l’aigua dels rius?

5

On aniran de vacances a l’estiu?

6

Com és la costa europea?

L’aigua a la Terra.

El temps i el clima.

La costa europea.

E l cicle de l’aigua i els seus
canvis d’estat.

Els elements del clima.

El relleu d’Europa.

Els factors climàtics.

Els rius d’Europa.

Els rius.

Els climes de la Terra.

Els climes europeus.

Els accidents de costa.

L’escala dels mapes.

La hidrografia del món.

7

On aniries a practicar esports

8

d’hivern?

Qui guanyarà la Volta?

9

Quin és el millor paisatge?

El relleu de Catalunya.

La nostra comarca.

El relleu d’Espanya.

Els rius catalans.

El relleu de la nostra comarca.

La costa espanyola.

La costa catalana.

Els rius de la nostra comarca.

Els rius d’Espanya.

Els climes de Catalunya.

Els climes d’Espanya.

El perfil topogràfic.

E l clima i la vegetació de
la nostra comarca.

11 Amb què es fa la història?

12 Per què té valor, l’art rupestre?

10 Què més pots fer pel planeta?
La lluita contra el canvi climàtic.

El compte dels anys.

Els períodes de la prehistòria.

L’obtenció de recursos del medi.

Les fonts històriques.

Els efectes negatius en el medi.

L ’edat de la pedra: el paleolític
i el neolític.

Els riscos ambientals.

L es disciplines de l’estudi
de la història.

La preservació del medi ambient.

Les edats històriques.

13 Tenim restes prehistòriques

14 Per què els romans en deien

a prop?

L’edat dels metalls.

15 Què era, la Via Augusta?

Mare Nostrum?

Els ibers.

E ls primers humans de
la península Ibèrica.

Els pobles de l’edat antiga.
Els antics egipcis.

L es colònies gregues a la
península Ibèrica.

El paleolític a la Península.

La Grècia clàssica.

El domini romà de la Península.

El neolític a la Península.

L’antiga Roma.

L’edat dels metalls a la Península.

DIMENSIONS

Món actual

Salut i equilibri personal

Tecnologia i vida quotidiana

Ciutadania

E

ENTRENA’T

