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 10 Món actual 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

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 

El Poble i l’entorn: el 

nostre paisatge  

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. 

Registre, 

representació i 

interpretació de 

dades 

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. 

Registre, 

representació i 

interpretació de 

dades 

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 

Model d’ésser viu:  

Projecte d’un animal 

(vertebrat/invertebr

at (que es puguin 

tenir a l’aula) 

 

Observació riera 

Cardedeu: Riera de 

Vallfornés (Font dels 

Oms) 

Classificar animals i 

plantes de l’entorn 

proper i reconèixer 

les característiques 

bàsiques d’acord 

amb criteris científics 

Model d’ésser viu 

Animals, plantes i  

arbres del nostre 

entorn 

 

Relacionar 

l’estructura d’un 

ésser viu amb les 

funcions que 

realitza. 

Model d’ésser viu: 

Cèl·lules, 

microorganismes 

 

Reconèixer i 

classificar, amb 

criteris elementals, 

els éssers vius de 

l’entorn. 

Identificar  algunes  

relacions que 

estableixen els 
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éssers vius amb el 

medi, utilitzant els 

instruments 

adequats i 

mostrant una 

actitud de 

respecte per la 

natura i pel 

material. 
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 11 Salut i equilibri personal (consciència/treball del cos) 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

Reconèixer les 

principals parts del 

cos humà i 

relacionar-les amb 

la seva funció i 

amb els canvis 

físics que es 

produeixen al llarg 

de la vida 

Treball del cos (ens 

mesurem, treballem 

amb les mesures 

antropomòrfiques...). 

diversitat entre 

persones, cultura, 

bons hàbits 

alimentaris... 

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. 

Treball del cos: 

3r Cos/alimentació. 

4t Funcionament 

aparell locomotor 

(Musculatura/ossos) 

Identificar els 

principals òrgans del 

cos humà i les 

funcions que 

realitzen tot 

relacionant 

l’adequat 

funcionament del 

cos amb 

determinats hàbits 

de salut. 

Treball del cos: 

- Aparell circulatori 

-Aparell respiratori 

-Aparell excretor 

-Aparell digestiu 

-Aparell reproductor 

Identificar 

semblances i 

diferències entre 

les persones i 

valorar la seva 

diversitat física i 

relació entre la 

salut i el benestar 

de la persona i els 

bons hàbits 

associats a la 

higiene, 

l’alimentació, 

l’exercici físic i el 

descans. 

Valorar positivament 

la pràctica de 

determinats hàbits 

associats a la 

higiene, 

l’alimentació, 

l’exercici físic i el 

descans com a 

hàbits saludables 

que és recomanable 

mantenir, tot 

discernint les 

activitats que 

perjudiquen la salut 

Conèixer les 

repercussions dels 

hàbits incorrectes 

sobre la salut. 
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 12 Tecnologia i vida quotidiana 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

Observar i 

identificar les 

propietats d’alguns 

materials i 

relacionar-les amb 

els seus usos fent-se 

preguntes que 

permetin obtenir 

informacions 

rellevants 

Model de matèria:* 

Espai de les 

troballes, 

experiments... 

Saber muntar, 

desmuntar i utilitzar 

algunes màquines 

senzilles, analitzant el 

seu funcionament, 

posant atenció 

especial a l’energia 

que utilitzen. Valorar 

la importància de fer 

un ús responsable de 

les fonts d’energia 

Màquines senzilles, 

simples 

Analitzar alguns dels 

usos que es fan dels 

recursos naturals i de 

les fonts d’energia, 

així com algunes 

conseqüències  dels 

usos inadequats 

Projecte de la 

matèria/energia 

Resoldre situacions 

quotidianes vers la 

reducció, 

reaprofitament i 

reciclatge dels 

materials. 

Projecte transversal 

les tres RRR (Reduir,  

Reutilitzar, Reciclar)  

Observar i identificar 

les propietats 

d’alguns materials i 

relacionar-los amb 

els seus usos fent-se 

preguntes que 

permetin obtenir 

informacions 

rellevants. 

Model de matèria:* 

Espai de les troballes, 

experiments... 

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 

Mètode científic: 

observació, hipòtesis, 

experiment, 

conclusions i 

comunicació 

Ex: 6è es va fer 

transformació  

llet/mató 

 

    Planificar i realitzar 

projectes de 

Crear una maqueta 
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construcció d’alguns 

objectes, maquetes i 

aparells senzills, 

seleccionant els 

materials pertinents, 

demostrant 

responsabilitat en les 

tasques individuals i 

actitud cooperativa 

per al treball en grup 

i vetllant per la 

pròpia seguretat i la 

dels altres. 

* 

Matèria : És tot allò que té massa i volum. 

Material : Relatiu a la matèria utilitzada per construir objectes. 

Substància : Classe de matèria que forma part dels cossos i que es distingeix d’altres per les seves propietats químiques i físiques. 

Massa : Quantitat de matèria que forma un cos. En el Sistema Internacional ( S.I,) Es mesura en quilograms (Kg). 
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 13 Ciutadania 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

Acompanyar per 

aconseguir  

benestar 

emocional  

A les assemblees, a 

les rotllanes del 

matí... 

 

 

Acompanyar per 

aconseguir  

benestar emocional  

A les assemblees, a les 

rotllanes del matí... 

Acompanyar per 

aconseguir  

benestar emocional  

A les assemblees, a 

les rotllanes del matí... 


