
Jug  a c ar!

Objectiu general: Aprendre la importància de reciclar.

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 de matemàtiques

- Àrea d’educació física

Competències bàsiques:
- Competència matemàtica

- 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 i de coneixement del medi social i cultural

❖ Entorn, tecnologia i societat

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

- 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.

Cic  ic
(2 ho )

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.



Continguts: 
Àrea d’educació en valors socials i cívics

❖ Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma

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

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

❖ Aprendre a conviure

- Identificació de les emocions i els sentiments dels altres; empatia. 

- Gestió de normes i límits.

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

- Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme.

❖ Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global

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

- 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.

Àrea de llengua

❖ 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 lectora 

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

- Comprensió de textos escrits en diferents formats i de tipologia diversa.



Àrea de matemàtiques

❖ Relacions i canvi (Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis)

❖ Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents 

criteris. Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques).

❖ Espai i forma (Localització i descripció de relacions espacials)

- Representació i elaboració d’itineraris senzills, laberints o plànols.

- Ús del vocabulari bàsic (a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, entre) i de recursos digitals per orientarse a través de laberints i 

plànols. 

Àrea d’educació física

❖ El cos: imatge i percepció

- Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri.

- Experimentació de situacions que provoquin la coordinació de moviments.

❖ Habilitats motrius

- Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment.

- Execució i control d’habilitats motrius bàsiques. 

- Resolució de situacions motrius senzilles.

- Disposició a participar en activitats diverses amb acceptació de les diferències en el nivell d’habilitat

❖ El joc

- Els jocs tradicionals i populars com a element de la realitat social i cultural.

- Respecte de les normes i les persones que participen en el joc.

- Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.


