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ÀMBIT  DEL  CONEIXEMENT DEL MEDI 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÀREA CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL - CICLE MITJÀ 

 

 

  Dimensions  

 
Criteri d’avaluació Món actual Salut i 

equilibri 

personal 

Tecnologia i 

vida 

quotidiana 

Ciutadania 

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.(CA1) 

    

2 
Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del 
paisatge de l’entorn  proper i establir comparacions amb 
altres tipus de paisatges.(CA2) 

    

3 
Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació 
espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats 
elements i desplaçar-se.(CA3) 

    

4 

Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions 
municipals i comarcals i els mecanismes democràtics de 
participació, utilitzant-los per participar activament al centre 
escolar.(CA4) 
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5 

Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn, 
identificar algunes manifestacions culturals, valorar la seva 
diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni 
comarcal natural i cultural.(CA5) 

    

6 
Analitzar les situacions que poden comportar risc a nivell 
viari i proposar mesures de prevenció.(CA6) 

    

7 

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.(CA7) 

    

8 

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.(CA8) 

    

 
 
 


