
Il·lu  le  xa s

Objectiu general: Aprendre la importància de reciclar i reutilitzar.

Àrees que es treballen:
- Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

- Àrea d’educació en valors socials i cívics

- Àrea de llengua 

- Àrea d’educació artística 

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual

- Competència artística i visual

- Tractament de la informació i competència digital

- Competència d'aprendre a aprendre

- Competència d'autonomia i iniciativa personal

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

- Competència social i ciutadana

Continguts:

 Àrea de coneixement del medi natural:   

❖ Iniciació a l’activitat científica

- Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental

❖ Matèria i energia

- Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.

Cic  ic  (1 ho   mi )

Objectius específics: 
- Conèixer les 5 fraccions i què es pot reciclar en cada una d’elles.

- Aprendre què és un impropi.

- Valorar la importància de reduir la generació de residus.

- Aprendre a valorar els residus.



Continguts:
- Observació, descripció i classificació de materials en funció d’algunes propietats tot relacionant-les amb els seus usos.

- Distinció entre objectes d’un sol tipus de material o de diferents. 

- Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció.

❖ Entorn, tecnologia i societat

- Cura de les eines i dels materials.

- Elements que poden ocasionar riscos.

Àrea de coneixement del medi social i cultural:  

❖ Persones, cultures i societats

- Organització social propera a l’alumnat: família, amics, escola, barri, localitat... 

- Participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social. Superació d’estereotips sexistes. 

- Elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns. Valoració de la responsabilitat personal en el seu ús.

- Valoració la importància de la convivència. 

- Reconeixement dels drets i deures de les persones del grup, així com la importància del diàleg en la resolució de conflictes.

❖ Canvis i continuïtats en el temps

-  Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada).  

- Ús de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any). 

- Canvis i continuïtats en fets quotidians de la pròpia experiència i en elements del patrimoni.

Àrea d’educació artística:  

❖ Percebre i explorar

- Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons... 

- Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.

- Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors. 



Continguts:
- Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres. 

- Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

- Propietats dels materials, els colors, i les formes… en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

❖ Interpretar i crear

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.

- Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. 

- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les 

experiències, la realitat, les idees i les emocions.

- Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

❖ Continguts d’educació visual i plàstica

- Qualitats visuals i plàstiques dels materials dels elements presents en l’entorn. 

- Composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir de materials i tècniques.

- Ús de materials, d’imatges i d’objectes diversos de l’entorn en les produccions pròpies i col·lectives.

- Ordre i atenció en els processos de producció i cura dels materials i estris emprats.

Àrees de llengua catalana: 

❖ Comunicació oral 

- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula.

- Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres…

- Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans.

❖ Comprensió lectora

- Comprensió de les informacions escrites en diferents formats més habituals de l’aula i de la vida quotidiana.



Continguts:
- Comprensió de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa, entre els quals els vinculats a continguts curriculars. 

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació 

de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus 

que formen part del text).

- Utilització dels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

Àrea d’educació en valors socials i cívics:  

❖ Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

- Identificació de les emocions i els sentiments propis.

- Identificació dels trets personals d’identitat. 

- Habilitats de pensament relacionades amb l’ètica: causa-efecte, mitjà-finalitat, relació part-tot... 

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat.

- Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

❖ Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

- Habilitats personals: autonomia, autenticitat i resiliència. 

- Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i acceptació de les conseqüències dels actes realitzats 

intencionadament o no.

- Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi plantegen.

- Autoregulació de la conducta.

- Valoració de l’esforç i la motivació. 

- Actituds de coherència.

- Actituds ètiques.



Continguts:
❖ Aprendre a conviure

- Gestió de normes i límits. 

- Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi, empatia i assertivitat. 

- Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme.

- Valoració de l’amistat: estimació, confiança, lleialtat i manteniment del compromís.

- Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.

- Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola.

- Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper.

- Valoració i pràctica de les normes de convivència en l’entorn més proper.

- Convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el grup d’amics...

❖ Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

- Mecanismes de participació democràtica.

- Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals (intergeneracionals, veïnals...).

- Compromís ètic i social.

- Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi.

- Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.



Continguts:
 Àrea de coneixement del medi natural cicle mitjà:   

❖ Iniciació a l’activitat científica

- Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental

❖ Matèria i energia

- Fonts d’energia i cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana.

- Ús responsable de les fonts d’energia. Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un sistema.

- Fonts d’energia i cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. 

- Ús responsable de les fonts d’energia. 

- Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció.

❖ Entorn, tecnologia i societat

- Fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines.

- Eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques: relació amb les condicions de vida i de treball.

Àrea de coneixement del medi social i cultural:    

❖ El món que ens envolta

- Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de l’impacte de l’activitat humana en el paisatge. 

- Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.

❖ Persones, cultures i societats

- Elements bàsics de l’estructura econòmica i de l’organització social, política i administrativa dels municipis i les comarques.

- Identificació i descripció d’alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn a partir de l’observació directa de l’entorn proper i de dades 

i representacions gràfiques. 

- Anàlisi i comparació de dades d’entorns rurals i urbans.

- Desenvolupament d’actituds de consum responsable.

- Nocions bàsiques per a la cura d’un mateix i de les persones de l’entorn.

Cic  t à (1 ho   mi )



Continguts:
❖ Canvis i continuïtats en el temps

- Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida 

quotidiana i de l’entorn proper.

- Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat. 

- Anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps: ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions 

de canvi i continuïtat. 

- Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana (habitatge, vestit, utillatge...) al llarg del temps i 

comparant diverses cultures.

- Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges. 

Àrea d’educació artística:    

❖ Percebre i explorar

- Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons... 

- Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.

- Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors. 

- Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres. 

- Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

- Propietats dels materials, els colors, i les formes… en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

❖ Interpretar i crear

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.

- Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. 

- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les 

experiències, la realitat, les idees i les emocions.



Continguts:
- Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

- Possibilitats expressives i plàstiques i de transformació dels materials (possibilitats espacials en la intervenció bidimensional i 

tridimensional); accions que permeten els materials i tècniques artístiques del passat i del present (fotografia, imatge digital, animació).

- Disseny i composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes utilitzant materials, tècniques i procediments diversos (materials 

naturals, industrials i de rebuig, recursos plàstics, fotografia, recursos digitals...).

- Ús d’imatges i objectes de l’entorn proper (imatgeria popular i mediàtica).

Àrees de  llengua catalana i literatura:  

❖ Comunicació oral 

- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula.

- Normes bàsiques que regeixen la interacció oral: torn de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres…

- Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans.

- Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

❖ Comprensió lectora

- Estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació 

de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus 

que formen part del text).

- Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació.

Àrea d’educació en valors socials i cívics:   

❖ Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

- Identificació de les emocions i els sentiments propis.

- Identificació dels trets personals d’identitat. 

- Habilitats de pensament relacionades amb l’ètica: causa-efecte, mitjà-finalitat, relació part-tot... 

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el debat.



Continguts:
- Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat.

❖ Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

- Habilitats personals: autonomia, autenticitat i resiliència. 

- Actituds de responsabilitat i coresponsabilitat: acompliment dels deures propis i acceptació de les conseqüències dels actes realitzats 

intencionadament o no.

- Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi plantegen.

- Autoregulació de la conducta.

- Valoració de l’esforç i la motivació. 

- Actituds de coherència.

- Actituds ètiques.

❖ Aprendre a conviure

- Gestió de normes i límits. 

- Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi, empatia i assertivitat. 

- Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme.

- Valoració de l’amistat: estimació, confiança, lleialtat i manteniment del compromís.

- Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat.

- Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola.

- Assumpció de responsabilitats i compromisos en activitats de l’entorn més proper.

- Valoració i pràctica de les normes de convivència en l’entorn més proper.

- Convivència en els diferents àmbits propers: la família, l’aula, el grup d’amics...

❖ Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

- Mecanismes de participació democràtica.

- Hàbits cívics en els diversos àmbits relacionals (intergeneracionals, veïnals...).

- Compromís ètic i social.

- Actituds i estratègies personals i col·lectives de consum responsable i cura del medi.

- Drets i deures que regulen l’ús dels béns comuns i dels serveis públics i responsabilitat en la seva utilització.



Continguts:
Àrea de coneixement del medi natural:   

❖ Iniciació a l’activitat científica

❖ Cerca i contrast d’informació en diferents suports (lectura de textos científics, d’imatges, gràfics...).

❖ Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament.

- Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental

❖ Les persones i la salut

- Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia.

- Hàbits d’higiene i estils de vida saludables.

❖ Matèria i energia

- Fonts d’energia més utilitzades en la societat. 

- Diferenciació entre energies renovables i no renovables.

- Canvis químics en relació amb fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentacions. Aplicació a la prevenció del foc i 

obtenció de compost.

- Reducció, reutilització i reciclatge de residus. Criteris de separació i selecció.

❖ Entorn, tecnologia i societat

- Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

- Valoració de la importància d’adoptar comportaments que minimitzin el consum elèctric.

- Avenços, pro- Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.ductes i materials que intervenen en el progrés de la 

societat.

Àrea de coneixement del medi social i cultural:

❖ El món que ens envolta 

- La Terra, planeta del sistema solar.

- Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge.

- Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

Cic  su or (1 ho   mi )



Continguts:
❖ Persones, cultures i societats

- Valoració del paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.

- Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu. 

- Valoració de la necessitat d’un compromís per a la resolució de problemàtiques socials.

- Activitats econòmiques del territori i sectors de producció. Tipus d’empresa i la seva organització.

- Consum responsable i valoració de l’ús del diner.

❖ Canvis i continuïtats en el temps

- Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

- Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, materials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir 

elements per explicar les accions humanes.

- Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur

- Estudi de diferents avenços tecnològics i científics. La seva repercussió en el món contemporani.

Àrea d’educació artística:

❖ Percebre i explorar

- Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons... 

- Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.

- Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors. 

- Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres. 

- Satisfacció i emoció per l’experiència artística. 

- Propietats dels materials, els colors, i les formes… en les imatges, els objectes i les obres artístiques.

❖ Interpretar i crear

- Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.



Continguts:
- Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge. 

- Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les 

experiències, la realitat, les idees i les emocions.

- Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

❖ Continguts d’educació visual i plàstica

- Reutilització d’objectes i imatges de l’entorn amb la finalitat d’explicar visualment experiències, desitjos i valoracions crítiques.

- Terminologies pròpies dels llenguatges visuals: pintura, dibuix, escultura, espectacle visual, instal·lació, còmic, cartellisme, 

arquitectura, publicitat, gravat, collage, modelatge, construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo. 

Àrees de llengua catalana i literatura:

❖ Comunicació oral 

- Interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i de l’escola.

- Normes que regeixen la interacció oral: torns de paraula, to de veu, respecte per les opinions dels altres.

- Interacció en diàlegs o debats, de manera coherent i estructurada, aportant i defensant idees pròpies i justificant-les amb arguments i 

contraarguments raonats.

- Ús de llenguatges (verbal, gestual, icònic...) no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.

- Comprensió i interpretació crítica i raonada de textos orals.

- Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia.

❖ Comprensió lectora

- Comprensió del sentit global i específic d’un text de tipologia diversa en diferents formats i suports identificant les informacions literals i 

inferencials.

- Comprensió de textos escrits en diferents formats vinculats a continguts curriculars.

- Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació.


