
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CURRÍCULUM 
ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI: 

 
MEDI NATURAL 

MEDI SOCIAL 

 
 



 

ÀREA DE  MEDI NATURAL i SOCIAL 

DIMENSIÓ CIUTADANIA  

Competències 

1. Adoptar hàbits sobre l’adquisició d’ús de bens i serveis, amb coneixements científics i socials per ser un consumidor responsable 

2. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics , millorant la convivència i afavorir un entorn just i solidari 

3. Valorar el sistema democràtic partint del coneixements del sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics. 
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-  Les organitzacions socials: 
família, escola i localitat. 

- Coresponsabilitat en les 
tasques: familiars, escolars i 
de la localitat (feines 
domèstiques, càrrecs i 
civisme). 

-  Superació d’estereotips 
sexistes. 

-  Manifestacions culturals de 
l’entorn (castanyada, Nadal, 
carnaval, festa major...) 

 
 

 
-El Municipi: l’ajuntament i els 
serveis. 
- La comarca de d’Urgell i la 
província de Lleida. 
- Representació gràfiques: 
trets demogràfics i econòmics 
de l’entorn. 
- Actituds crítiques i 
responsables: anàlisis de 
missatges publicitaris, consum 
responsable i mobilitat segura. 

 
 

 
- Organització territorial de 
Catalunya, Espanya i Europa. 
- Principals institucions 
democràtiques: El Parlament 
de Catalunya. 
- Serveis Públics: educació, 
sanitat, seguretat... 
- Els  drets i deures dels 
ciutadans. 
- Els diferents sectors de 
l’economia. 
- Utilitzar la metodologia de 
treball cooperatius. 

 
- Respecte les diferències: 
cultures, religions, ètnies, 
estereotips sexistes, orientació 
afectiva, violència masclista i  
moviments migratoris. 
- Actituds crítiques i 
responsables: valoració de l’ús 
del diner i la seguretat digital. 
- Utilitzar la metodologia de 
treball cooperatius. 
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1.Respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes 
per a una bona convivència democràtica. 
2.Reconèixer les responsabilitats dels membres de la família 
escola i localitat. 
3.Superar els estereotips sexistes. 
4.Descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. 
5.Ordenar temporalment alguns fets rellevants de la vida 
personal i familiar i d’alguns edificis o fets històrics propers. 
6. Saber situar-se i orientar-se en un croquis o mapa. 

1.Respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes 
per a una bona convivència democràtica. 
2. Conèixer el funcionament bàsic de la institució municipal i 
comarcal del municipi de Tàrrega i la comarca de l’Urgell. 
3. Identificar en un mapa la comarca de l’Urgell i la seva 
província. 
4. Utilitzar plànols com a mecanisme d’orientació espacial per 
situar-se en l’entorn. 
5. Representar amb un gràfic alguns dels trets demogràfics i 
econòmics de l’entorn. 
6.  Mostrar una actitud crítica davant l’anàlisi de missatges 
publicitaris. 
7. Desenvolupar actituds de consum responsable i de mobilitat 
segura. 
 
 

1.Saber organitzar-se en un mapa de Catalunya, Espanya i 
Europa. 
2. Utilitzar plànols i mapes a diferents escales interpretant els 
diferents signes convencionals. 
2. Conèixer les principals institucions democràtiques. 
3. Conèixer el funcionament dels diferents serveis públics: 
educació, sanitat, seguretat. 
4. Valorar els mecanismes de funcionament i de participació de 
les societats democràtiques, aplicats als òrgans de diferents 
institucions. 
5. Respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn: 
religions, ètnies, estereotips sexistes, orientació afectiva, 
violència masclista i moviments migratoris. 
6. Respectar els drets i deures fonamentals de les persones. 
7. Identificar els diferents sectors de l’economia. 
8. Mostrar una actitud crítica i responsable de l’ús del diner i la 
seguretat digital. 
9. Conèixer i aplicar la metodologia del treball cooperatiu. 



 

ÀREA DE  MEDI SOCIAL I  NATURAL 

DIMENSIÓ  MÓN ACTUAL  

Competències 

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi 

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

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

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

5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències  per plantejar propostes futures 
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1. Diferència entre ésser inert 
i ésser viu. 
2. Observació a ull nu d’éssers 
vius : animal o planta . (Hort i 
el diamant). 
3. Classificació dels animals: 
segons s’alimenten 
(herbívors, carnívors i 
omnívors), segons es 
reprodueixen ( ovípars, 
vivípars)  
4. Adaptació de plantes i 
animals al medi  ( necessitat 
de llum, aigua, aliment,...) 
5. Responsabilitat i respecte 
vers les plantes i els animals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Funció de nutrició, 
reproducció i relació dels 
animals i les plantes. 
2. Classificació dels animals: 
vertebrats (mamífers, 
amfibis, peixos, rèptils i aus)  
i invertebrats (cucs, 
esponges, mol·lusc, 
artròpodes). 
3. Parts d’una planta i parts 
d’una flor. 
4. Classificació de les 
plantes: amb flors i sense 
flor. 
5. Protecció de  l’ecosistema 
de l’entorn proper:  animals 
i plantes de l’hort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Reconeixement dels 
microorganismes i 
valoració de la seva 
intervenció en el medi. 
2. Observació i descripció  
d’algun ésser viu i de la 
seva interacció amb el 
medi dins la cadena 
alimentària (depredador, 
consumidor primari, 
productor, 
descomponedor...). 
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1. Conèixer i utilitzar 
material de laboratori (lupa, 
termòmetre). 
2. Utilització de l’ordinador 
per cercar  i seleccionar 
informació de forma 
conjunta. 

1. Experiments científics: 
observació, hipòtesis, anàlisi 
i comunicació dels resultats. 
2. Conèixer i utilitzar 
material de laboratori (lupa 
binocular i  altres estris de 
laboratori). 

1. Experiments científics: 
observació, hipòtesis, 
anàlisi i comunicació dels 
resultats. 
2. Conèixer i utilitzar 
material de laboratori 
(lupa binocular i  altres 
estris de laboratori). 
3. Disseny i realització 
d’un treball experimental. 

1. Treball d’investigació 
sobre algun problema 
rellevant de l’entorn 
mitjançant el treball 
cooperatiu. 
 

1. Treball d’investigació 
sobre algun problema 
rellevant de l’entorn 
mitjançant el treball 
cooperatiu. 
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1.  Observació d’elements i 
fenòmens naturals ( pluja, 
boira, tempesta, 
calamarsa...). 
2. Formes de representació 
dels fenòmens: estadística 
amb gràfic de barres. 
 

1. Observació de fenòmens 
naturals ( pluja, boira, 
tempesta, calamarsa...) 
2. Formes de representació 
dels fenòmens: estadística 
amb gràfic de barres. 
3. Orientació: punts 
cardinals. 
 
 

 1. El sistema Solar:  
moviment de rotació i 
translació de la terra. 
2. Observació, registre i 
interpretació dels 
fenòmens meteorològics i 
identificació del clima del 
poble. 
3. Formes de  relleu. 
4. Orientació, plànols i 
mapes: poble, barri i 
ciutat. 
5. Diferència entre 
elements naturals i 
humanitzats en el 
paisatge. 

 1. El planeta Terra. 
2. La relació entre clima, 
vegetació i relleu. 
3. Identificació i 
localització en un mapa 
de les principals unitats 
de relleu i la hidrografia 
de Catalunya, Espanya i 
del món. 
4. Els fenòmens naturals: 
terratrèmols i avingudes 
d’aigua. 
5. Protecció del medi 
ambient. 
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 1. Etapes de la vida: 
reconstruir la pròpia història 
de vida. 
2. Nocions bàsiques de 
temps: abans/ després, 
passat/present/ futur. 
3. Unitats de mesura 
bàsiques: dia, setmana, mes 
i any. 

1. Representació de la 
història pròpia i del passat 
familiar proper. 
2. Canvis al llarg del temps 
d’aspectes de la vida 
quotidiana i de l’entorn 
proper. 
3. Descoberta i valoració del 
patrimoni local, social i 
cultural: museu, sales d’art, 
casc antic,... 

1. Representació gràfica 
per situar fets i etapes de 
l’evolució històrica (línia 
del temps, Concepte de 
segle, dècada) 
2. Etapes de la història de 
Catalunya: 
Prehistòria. 
Edat antiga. 
 

1. Representació gràfica 
per situar fets i etapes de 
l’evolució històrica (línia 
del temps). 
1. Etapes de la història de 
Catalunya: 
Edat Mitjana. 
Edat Moderna. 
 

1. Representació gràfica 
per situar fets i etapes 
de l’evolució històrica 
(línia del temps). 
2. Etapes de la història 
de Catalunya: 
Revolució Industrial. 
El Món Contemporani: 
avenços tecnològics i 
científics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C
ri

te
ri

s 
d

’a
va

lu
ac

ió
 D

e
cr

e
t 

1
1

9
/2

0
1

5
 d

e
 2

3
 d

e
 ju

n
y 

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

 
1. Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els 
elements que en formen part, distingint els 
elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància 
de respectar i protegir el medi. 
2. Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar 
característiques (nutrició, relació, reproducció) d’animals i 
plantes propers amb la seva identificació com a éssers vius. 
3. Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers 
vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen 
amb el medi. 
4. Reconèixer els canvis físics que es produeixen al llarg de la 
vida. Identificar semblances i diferències entre les persones i 
valorar la seva diversitat 
física. 
5.Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure 
altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant 
nocions temporals bàsiques. 
6. Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial 
per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i 
desplaçar-se. 
 
 

 
1.Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells 
de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic 
i les formes de vida i activitats humanes, i mostrar una 
actitud de respecte pel medi. 
2. Classificar animals i plantes de l’entorn proper i 
reconèixer les característiques bàsiques d’acord amb 
criteris científics. 
3. Identificar les parts del cos que permeten el moviment, 
relacionar-les amb altres òrgans i comprendre el 
funcionament del cos humà des d’un sentit global. 
Relacionar la nutrició amb l’obtenció d’energia i el 
creixement. 
4. Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats 
del paisatge de l’entorn proper .  
5. Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes 
d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar 
determinats elements i desplaçar-se. 
6.Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les 
institucions municipals i comarcals. 
7. Aplicar nocions de canvi i continuïtat a alguns aspectes 
de la vida quotidiana de les societats humanes i situar 
alguns fets històrics rellevants. 

 
1. Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels 
microorganismes en el medi. 
2. Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i 
Espanya i la necessitat de preservar la riquesa 
paisatgística i patrimonial. 
3. Utilitzar plànols i mapes a diferents escales 
interpretant els diferents signes convencionals, així 
com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols 
senzills com a mitjà per analitzar elements del territori 
i comunicar els resultats de les observacions i 
interpretacions. 
4. Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de 
funcionament i de participació de les societats 
democràtiques. 
 5.Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i 
transformació socials, culturals, econòmics i 
tecnològics en l’entorn. 
6.Utilitzar diferents tipus de fonts documentals  i 
arqueològiques per obtenir informació sobre els trets 
significatius de la societat d’èpoques passades, situant 
els fets en línies de temps. 
7. Valorar la viabilitat d’un projecte emprenedor 
relacionat amb un tema rellevant de l’entorn, 
utilitzant els recursos digitals de forma eficient. 

 



 

ÀREA DE  MEDI SOCIAL I NATURAL 

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL  

Competències 
6. Adoptar hàbits sobre l’alimentació, activitat física i el descans 

7. Consciència del propi cos , de les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència. 

8. Prendre decisions sobre higiene i salut per la prevenció i el guariment de malalties. 
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1.  L’ésser humà com a 
ésser viu. 
2. Parts del cos (cap, tronc i 
extremitats). 
3. Diferència entre home i 
dona. 
4. Etapes de la vida 
(història de vida). 
5. Hàbits saludables de 
l’alimentació, activitat física 
i descans. 
6. Consciència emocional 
pròpia i aliena. 
 

1. Funcions de Nutrició (els 
aliments com a font 
d’energia, grups 
d’aliments). 
2. Funcions de relació (els 
sentits i malalties principals 
relacionades). 
3. Hàbits saludables de 
l’alimentació, activitat física 
i descans. 
4. Consciència emocional 
pròpia i aliena. 

1. Hàbits saludables de 
l’alimentació, activitat física 
i descans. 
2. Consciència emocional 
pròpia i aliena. 
 
 

1. Funció de relació: aparell 
locomotor i nerviós. 
2. Funció de nutrició: 
aparell respiratori, digestiu, 
circulatori i excretor. 
3. Conèixer la piràmide 
alimentària: alimentació 
variada i equilibrada. 
4. Principals malalties 
relacionades  amb la funció 
de nutrició. 

1. Hàbits saludables de 
l’alimentació, activitat 
física i descans. 
2. Consciència 
emocional pròpia i 
aliena. 
 
 

1. Funció de reproducció i 
relació en els éssers humans. 
2. Aparells i sistemes 
reproductors. 
3. Dimensió afectiva de la 
sexualitat i malalties 
relacionades. 
4. Riscos del consum del tabac i 
l’alcohol. 
5. Actuacions de primers auxilis 
per ajudar-se i ajudar als altres. 
6. Hàbits saludables de 
l’alimentació, activitat física i 
descans. 
7. Consciència emocional 
pròpia i aliena. 
8. Valors democràtics. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1.  Reconèixer les principals parts del cos humà. 

2. Reconèixer els canvis físics que es produeixen al llarg de la 
vida. 
3. Identificar semblances i diferències entre les persones. 
4. Conèixer les funcions de nutrició. 
5. Identificar els grups d’aliments. 
6. Relacionar la nutrició amb l’obtenció d’energia i creixement. 
7. Conèixer les funcions de relació. 
8. Valorar la importància de practicar els hàbits d’higiene, 
alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans. 

1. Conèixer  els ossos, els músculs i els òrgans del ésser 
humà. 
2.  Saber la funció dels diferents òrgans del cos humà. 
3. Conèixer el funcionant dels diferents aparells. 
4.  Reconèixer la piràmide alimentària. 
5. Valorar la importància de practicar els hàbits d’higiene, 
alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans. 
6.  Reconèixer les activitats que perjudiquen la salut. 

1. Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions 
que realitza. 
2. Conèixer els aparells de reproducció tan masculí com 
femení. 
3.Tenir les nocions bàsiques per actuar en cas de primers 
auxilis. 
4. Relacionar l’adequat funcionament del cos amb 
determinats hàbits de salut. 
5. Reconèixer les pròpies emocions i respectar les dels 
altres com a símbol de convivència. 
 

 



 

ÀREA DE  MEDI SOCIAL I NATURAL 

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA  

Competències 
9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes. 

10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de manera segura i eficient. 
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1. Les organitzacions 
socials: família, escola i 
localitat. 
 
 

1. Observació del 
funcionament d’aparells de 
l’escola i domèstics. 
2. Reconeixement dels 
diferents tipus d’energia que 
utilitzen aquests aparells. 
3.  Construcció d’estructures 
senzilles amb peces modulars. 

1. Fonts d’energia. 
2. Funcionament de 
màquines simples. 
3. Construcció d’alguna 
estructura senzilla. 
 

 1. Disseny i construcció 
d’un circuit elèctric senzill. 
2.  Impacte del 
desenvolupament 
tecnològic: en el medi 
natural, condicions de vida 
i treball. 

 
 

C
o

n
ti

n
gu

ts
: 

M
at

è
ri

a 
i e

n
e

rg
ia

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Observació, descripció i 
classificació de materials: les 
propietats (duresa, flexibilitat, 
pes, conductivitat, 
transparència...) 

2. Criteris de separació i 
selecció de residus. 
3. La llum: transmissió i 
contaminació lumínica. 

 1. Cicle de l’aigua: natural i 
humà. 
2. Canvis d’estat de l’aigua. 
3. Transmissió del so i la 
contaminació acústica 
4. Reducció, reciclatge i 
reutilització de residu. 
5. Propietats dels materials:  
longitud, massa, capacitat i 
temperatura. 
 

1. Fonts d’energia:  
diferenciació de  
renovables i no renovables. 
2. Mesura i comparació de 
masses i volums de 
materials diversos. 
3. Experiments sobre els 
comportaments dels 
materials: la llum, el sol, la 
calor, la humitat i 
l’electricitat. 

1. Separació de 
substàncies: imantació, 
filtració, decantació, 
evaporació i destil·lació. 
2. Treballar i fer  el 
compost: combustió, 
oxidació i fermentació. 
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CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR 

1.Observar i identificar les propietats d’alguns materials i 
relacionar-les amb els seus usos. 
2.Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, 
reaprofitament i reciclatge dels materials. 
3. Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills  
diferenciar els diferents components  i descriure algunes 
característiques del seu funcionament. 

1. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells 
de mesura, les relacions entre alguns factors del medi físic 
i les formes de vida i activitats humanes, i mostrar una 
actitud de respecte pel medi. 
2. Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines 
senzilles, analitzant el seu funcionament, posant atenció 
especial a l’energia que utilitzen. 
3.Valorar la importància de fer un ús responsable de les 
fonts d’energia. 
4. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i 
relacionar-los amb els seus usos. 
5.Fer-se preguntes a partir de l’observació,  que permetin 
obtenir informacions rellevants. 

1. Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos 
naturals i de les fonts d’energia, així com algunes 
conseqüències dels usos inadequats. 
2. Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre 
alguns fenòmens físics i químics de la matèria: plantejar-
se hipòtesis, seleccionar el material necessari, registrar els 
resultats i comunicar les conclusions, amb diferents 
llenguatges per mitjans convencionals i amb l’ús de les 
TAC. 
3. Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns 
objectes, maquetes i aparells senzills. 

 


