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Un proposta de treball integrat 

� Context inicial significatiu que necessita continguts de diferents àrees per ser 
resolt.

� Coneixements curriculars de les àrees implicades.

� Relacions de coneixements.

� Activitat inicial per compartir els objectius d’aprenentatge.

� Seqüenciació d’aprenentatges.

� Producte final on es visualitzin les relacions entre les àrees treballades.

Criteris a tenir presents
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Context  inicial



Context  inicial

Tindrem sempre l’aigua que 
necessitem per viure?

Formulació del problema socialment rellevant



Context  inicial

Activitat mediadora



Coneixements curriculars

Continguts curriculars de CM relacionats amb l’aigu a



Àmbit lingüístic 
Comprensió lectora: 

C2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir 
informació, interpretar i valorar el contingut d’acord 
amb la tipologia i la complexitat del text i el 
propòsit de la lectura.
Expressió escrita

C5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació 
comunicativa i el destinatari.
C6. Produir textos de tipologies diverses amb un 
lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les 
intencions i al destinatari.
C7. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la 
seva presentació formal en funció de la situació 
comunicativa.

Àmbit de coneixement del medi
Món actual

C1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes.
C5. Valorar problemes socials rellevants 
interpretant-ne les causes i les conseqüències 
per plantejar propostes de futur.
Ciutadania

C11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de 
béns i serveis, amb coneixements científics i 
socials per esdevenir un consumidor 
responsable.

Àmbit d’educació en valors 
Dimensió interpersonal

C6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que 
promoguin el compromís personal i les actituds de 
convivència
Dimensió interpersonal 

C7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 
alternatives als problemes 

Coneixements curriculars
Competències dels àmbits



Relacions de coneixements entre les àrees implicade s

Tindrem sempre l’aigua que 
necessitem per viure?

L’aigua

Estructura Característiques

Alt calor específic

Gran tensió superficials

Bon dissolvent

Ús  - Disponibilitat

Consum 
humà

Industria

Agricultura

Ús quotidià

Contaminació 
de les aigües

Cos humà

Distribució de 
l’aigua al planeta

Cicle de 
l’aigua

Natural

Urbà

Canvis al llarg del tempsCanvis al llarg del temps

BlocNoticia

Comprensió 
lectora

Resposta justificada

Patró lingüístic 
de text 

justificatiu 
(donar raons)

Mapa d’idees



Relacions de coneixements entre les àrees implicade s

Preguntes



Activitats per visualitzar la integració de coneixem ents

Què necessitem per participar en 
el bloc?

Pluja d’idees

Noticia

Aigua

Donar 
raons industria

Contenidors

...

...

Ordenar les idees

Tres propostes.



Activitats per visualitzar la integració de coneixem ents

KPSI

Tres propostes.



Activitats per visualitzar la integració de coneixem ents 

KPSI



Documents de suport

Seqüenciació dels aprenentatges



Altres activitats

Seqüenciació dels aprenentatges



Altres activitats

Seqüenciació dels aprenentatges



Altres activitats

Seqüenciació dels aprenentatges



Ferran Sunyer 20 d’abril de 2017 a les 7:21
Doncs pensem que és una falta de respecta 
envers els llocs que visitem, doncs l'aigua és 
important a tot arreu

Escola Ferran Sunyer 21 d’abril de 2017 a les 1:08
Bon dia, nosaltres estem fent cartells per conscienciar als 
nens de l’escola per a que no malgastin l’aigua. Al Port de la 
Selva podríeu fer el mateix per conscienciar als turistes ja 
que si malgastem molt l’aigua, pot ser que algun dia ens 
quedem sense l’aigua que necessitem per viure (l’aigua que 
es pot beure).

Respostes al bloc

Productes finals



Exposició pel Dia Mundial de l’Aigua

Productes finals



Presentació al 4t Congrés de ciència

Productes finals


