Projecte Apadrinem Les Roques Blaves

Escola Les Roques Blaves CM

PROGRAMACIÓ PROJECTE “APADRINEM LES ROQUES BLAVES”
Activitats
Recerca
d’informació:
La flora de
l’entorn.

Sortida a les
Roques
Blaves

Identificació
d’espècies de
flora

Elaboració de
fitxes sobre
plantes

Objectius
1. Cercar i seleccionar
informacions adients sobre la
flora de l’entorn.

2.Reconèixer la flora de les
Roques Blaves partint de la
seva observació i el suport de
la tècnica.
3. Observar i classificar les
diferents espècies de plantes
a l’aula.

4. Fitxes específiques de la
flora de l’entorn.

Continguts
1. Tipus de plantes i
característiques:
- reproducció
- condicions de
creixement
- parts
- tipus de fulles
- alimentació
- utilitats
2. Tipus de plantes de
l’entorn proper
3. Text explicatiu:
fitxes sobre
característiques de la
flora de l’entorn (a
partir del quadernet
proporcionat per la
tècnica de Medi
Ambient)

CICLE MITJÀ
Competències Bàsiques
Competència de Conviure i habitar el
món
- Conèixer i comprendre el context
natural, social i cultural de l’entorn.
- Participar en les activitats fora i dintre
de l’aula.
- Tenir cura de l’entorn
Competència comunicativa
- Comunicar idees i informacions de
manera oral, escrita i/o a partir
d’imatges.
- Interpretar informacions rellevants
provinents de diferents fonts
d’informació.
Competències personals
- Portar a la pràctica els coneixements
adquirits a l’aula.
- Mostrar interès i col·laborar en els
treballs en grup.

Nivell: 3r
Criteris d’avaluació
- Classificar plantes de l’entorn
proper i reconèixer les
característiques bàsiques
d’acord amb criteris científics.
Obj.1, 2
- Comprendre i extreure

informació rellevant de
produccions orals. Obj. 1
- Obtenir informació rellevant
per mitjà de l’observació
sistemàtica directa i indirecta i
el recull de dades amb els
mitjans i fonts adequats i
comunicar els resultats per
escrit. Obj. 1. 3
- Escriure textos explicatius a mà

i/o amb ordinador aplicant-hi els
continguts treballats i els
coneixements ortogràfics i
textuals adquirits. Obj. 4

TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS
1. Recerca d’informació: La flora de l’entorn
S’aprofita els coneixements de la unitat de programació de 3r sobre Les plantes. A partir d’aquesta unitat, es focalitza l’estudi de la
flora de l’entorn proper.

2n trimestre
3r trimestre

2. Sortida a les Roques Blaves
Sortida a les Roques Blaves amb la tècnica de medi ambient que guiarà el recorregut fent èmfasi a l’observació i estudi de plantes
de la zona.
Important: acordar amb la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament per concertar data de la sortida (uns mesos abans). Recomanem
que es dugui a terme la sortida a la primavera.

3. Identificació d’espècies de flora
Durant la sortida i posteriorment a l’aula, s’analitzaran i classificaran diferents tipus de plantes segons els coneixements estudiats
prèviament a classe.
4. Elaboració de fitxes sobre plantes. (ACTIVITAT A RECOLLIR A L’ARXIVADOR VERMELL)
En petits grups de 2-4 alumnes, s’elaboraran fitxes sobre la flora de l’entorn. Les fitxes seguiran unes pautes donades pels mestres
tenint en compte els coneixements adquirits.
(A tenir en compte opció d’elaborar un herbari)
Important: Cal preveure l’actualització de l’espai del blog del projecte i, per tant, cada tutor s’ha de responsabilitzar de penjar algun
article referent a les activitats que es desenvolupen. La notícia publicada ha de sortir tant en el blog de la classe com en el del projecte.

PROGRAMACIÓ PROJECTE “APADRINEM LES ROQUES BLAVES”
Activitats

Objectius

Conferència
sobre
geologia

1. Introduir els continguts
bàsics en relació a l’entorn
de les Roques Blaves.

Recerca
d’informació:
els minerals
de l’entorn.

2. Cercar i seleccionar
informacions adients sobre
la geologia de les RB

Identificació
de les
propietats
dels minerals

3. Aplicar els coneixements
adquirits per tal d’identificar
les propietats dels minerals.

Comprensió
lectora:
L’estructura
terrestre i la
formació de
les falles

4. Comprendre l’origen de la
falla i l’aflorament de les
RB.

L’aflorament
de les
Roques
Blaves amb
fang

5. Utilitzar l’art com a mitjà
d’apropament al nostre
entorn.

Continguts
1. Tipus de roques i
minerals:
- Característiques
diferenciadores.
- Utilitats.
2. Coneixement i
pràctica de la
tècnica del
modelatge en fang.
3. Estructura de la
terra
Concepte de falla
Aflorament de “Els
Blaus”

CICLE MITJÀ
Competències Bàsiques
Competència de Conviure i habitar el
món
- Conèixer i comprendre el context
natural, social i cultural de l’entorn.
- Participar en les activitats fora i dintre
de l’aula.
- Tenir cura de l’entorn
Competència comunicativa
- Comunicar idees i informacions de
manera oral, escrita i/o a partir
d’imatges.
- Interpretar informacions rellevants
provinents de diferents fonts
d’informació.
Competències personals
- Portar a la pràctica els coneixements
adquirits a l’aula.
- Mostrar interès i col·laborar en els
treballs en grup.
Competència artística i cultural
- Expressar-se i comunicar-se a partir de
la representació d’elements de l’entorn
amb la tècnica del fang.
- Utilitzar la imaginació i la creativitat.

Nivell: 4t
Criteris d’avaluació
- Classificar els minerals de

l’entorn proper i reconèixer les
característiques bàsiques
d’acord amb criteris científics.
Obj. 2, 3
- Comprendre i extreure

informació rellevant de
produccions orals i d’altres
fonts per extreure’n la
informació adient per construir
aprenentatge. Obj. 1, 2, 4
- Emprendre processos de

creació i producció artística amb
materials d’origen natural i
desenvolupar-los amb
confiança, satisfacció i respecte
per les creacions pròpies i dels
altres. Obj. 5

TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS
1. Comprensió lectora: L’estructura terrestre i la formació de les falles
Lectura i comprensió d’un text explicatiu sobre el tema tractat.

2n trimestre

2. Conferència sobre geologia. (ACTIVITAT A RECOLLIR A L’ARXIVADOR VERMELL)
Conferència realitzada a càrrec de la tècnica de Medi ambient de l’ajuntament.
Important: Es relaciona els objectius i coneixements del tema del projecte amb la unitat de geologia que es duu a terme a l’àrea de
Coneixement del Medi.
Cal concertar dia amb la tècnica de Medi Ambient,
3. Recerca d’informació: els minerals de l’entorn i identificació de les propietats dels minerals.
Recollida d’informació sobre els minerals de l’entorn. Conferència de la tècnica de l’Ajuntament.
4. L’aflorament de les Roques Blaves amb fang
Activitat plàstica on els alumnes manipularan fang per tal de reproduir Les Roques Blaves.
Important: Cal preveure l’actualització de l’espai del blog del projecte i, per tant, cada tutor s’ha de responsabilitzar de penjar algun
article referent a les activitats que es desenvolupen. La notícia publicada ha de sortir tant en el blog de la classe com en el del projecte.

