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 10 Món actual/11 Salut i equilibri personal 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 
criteri aval. contingut criteri aval. contingut 

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: 

Demografia, 

habitants, 

cultura...(més social) 

Fer itineraris senzills 

(per on hem d’anar, 

hem passat...) 

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. 

Registrar, representar i 

interpretar 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. 

Registrar, representar 

i interpretar dades. 

Analitzar i descriure 

elements naturals i 

humanitzats del 

paisatge de l’entorn 

 proper i establir 

comparacions amb 

altres tipus de 

paisatges 

3r Les poblacions 

properes a Cardedeu. 

4t Les comarques de 

Catalunya. 

(Comparar paisatges , 

rius...) 

 

Reconèixer la 

diversitat de 

paisatges de 

Catalunya i Espanya 

i la necessitat de 

preservar la riquesa 

paisatgística i 

patrimonial. 

 

Projecte d’un viatge 

a Espanya i/o 

Europa. 

 

Utilitzar croquis, així 

com referents 

d’orientació 

espacial per a 

situar-se en 

l’entorn, localitzar 

determinats 

elements i 

desplaçar-se. 

Utilitzar plànols i 

mapes, així com 

mecanismes 

d’orientació 

espacial per situar-se 

en l’entorn, localitzar 

determinats 

elements i 

desplaçar-se. 

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 
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i comunicar els 

resultats de les 

observacions i 

interpretacions 

  Identificar alguns 

dels usos que es fan 

dels recursos naturals 

i algunes de les 

conseqüències que 

se’n deriven. 

Analitzar l’impacte 

d’algunes activitats 

humanes sobre els 

recursos i en 

particular sobre 

l’aigua. 

Recursos naturals. Us 

de l’aigua. 

Ex: experiment quanta 

aigua gastem a 

l’escola... 

  

    Reconèixer i 

respectar la 

diversitat de 

manifestacions 

culturals de l’entorn, 

de Catalunya. 

Les festes tradicionals 

populars de 

Catalunya 

    Identificar, descriure 

i analitzar processos 

de canvi i 

transformació 

socials, culturals, 

econ. i tecn. en 

l’entorn, en especial, 

els canvis provocats 

per la globalització, 

identificant i valorant 

algunes de les 

causes de les 

desigualtats en el 

món actual. 

Projecte social (ONG) 
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 12 Tecnologia i vida quotidiana. Fets històrics. 

1r/2n 3r/4t 5è/6è 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 

criteri aval. Punt de 

partida/actuacions 
  Aplicar nocions de 

canvi i continuïtat a 

alguns aspectes de 

la vida quotidiana 

 de les societats 

humanes i situar 

alguns fets històrics 

rellevants, d’acord 

amb els criteris de 

successió i duració 

temporals. Utilitzar 

fonts documentals i 

patrimonials per 

justificar aquests 

canvis i continuïtats. 

3r Prehistòria 

4t edat antiga (grecs i 

romans) 

-què han aportat 

aquest canvis històrics 

(diferents èpoques) a 

la nostra civilització) 

-cultura d’un poble 

(on venim?) 

Utilitzar diferents 

tipus de fonts 

documentals 

(textuals, 

patrimonials, orals) 

i arqueològiques 

per obtenir 

informació sobre 

els trets significatius 

de la societat 

d’èpoques 

passades, situant 

els fets en línies de 

temps. 

5è Edat mitjana 

6è Edat moderna/ 

contemporània 

-què han aportat 

aquest canvis 

històrics (diferents 

èpoques) a la nostra 

civilització) 

-cultura d’un poble 

(on venim?) 
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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 

Conèixer alguns 

valors fonamentals 

de la convivència 

democràtica, 

especialment 

aplicats a l’escola i 

la necessitat de 

respectar les 

normes bàsiques 

com a ciutadans i 

ciutadanes 

 

La vida d’aula: 

coeducació, 

assemblees a la 

rotllana...el dia a dia 

de l’escola. 

 

Conèixer alguns 

valors fonamentals 

de la convivència 

democràtica, 

especialment 

aplicats a l’escola i 

la necessitat de 

respectar les normes 

bàsiques com a 

ciutadans i 

ciutadanes 

 

La vida d’aula: 

coeducació, 

assemblees a la 

rotllana...el dia a dia 

de l’escola. 

 

 

Conèixer, analitzar i 

valorar els 

mecanismes de 

funcionament i de 

participació de les 

societats 

democràtiques, 

aplicats als òrgans 

de govern de 

diferents institucions, 

assumint 

responsabilitats en el 

sí del marc escolar. 

5è Conèixer les 

institucions 

democràtiques i 

Òrgans de govern. 

El Parlament 

L’Ajuntament de 

Cardedeu. 

 

 

Reconèixer, 

identificar i posar 

exemples de les 

responsabilitats i 

de les tasques que 

desenvolupen les 

persones a 

l’entorn,superant 

els estereotips 

sexistes. 

Reconèixer, 

identificar i posar 

exemples de les 

responsabilitats i de 

les tasques que 

desenvolupen les 

persones a 

l’entorn,superant els 

estereotips sexistes. 

Identificar les normes 

de convivència dels 

grups i respectar els 

drets i deures 

fonamentals de les 

persones. 


