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ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències de la Naturalesa 

GRUP/GRUPS P1 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Estefania Colomé - Cristina Palmé  

DATA ELABORACIÓ: Setembre 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
1. Identificar els principals elements de l’entorn natural i les seves característiques i interaccions. 

2. Adoptar hàbits de salut i cura personal, i mostrar una actitud d’acceptació i respecte per les 

diferències individuals. 

3. Mostrar un comportament responsable, constructiu i solidari en les activitats de grup. 

4. Valorar críticament la intervenció humana en l’entorn, i adoptar un comportament de defensa i 

conservació del medi. 

5. Reconèixer en el medi natural, social i cultural canvis i transformacions relacionats amb el pas del 

temps. 

6. Interpretar i representar fets, conceptes i processos del medi natural mitjançant codis numèrics i 

gràfics. 

7. Plantejar-se i resoldre problemes relacionats amb elements de l’entorn utilitzant estratègies de 

recerca i tractament de la informació. 

8. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a obtenir informació i com a instrument 

per a aprendre. 

9. Crear competència STEAM que serveixi per designar les disciplines acadèmiques de ciència, 
tecnologia, enginyeria i matemàtiques. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:  22 sessions 

Unitat 1: Com som? 10 sessions 

Unitat 2: Alimentació i hàbits saludables 12 sessions 

  
Segona avaluació:   12 sessions 

Unitat 3: Les màquines ens ajuden  12 sessions 

Unitat 4: El medi ambient  10 sessions 

 
Tercera  avaluació:  22 sessions 

Unitat 5: La matèria i les seves propietats  12 sessions 

Unitat 6: Els éssers vius - Els animals 10 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Bloc 1: Iniciació a l’activitat científica 

 
1. Obtenir informació rellevant sobre fets o fenòmens prèviament delimitats, fent prediccions sobre 

successos naturals, integrant dades d'observació directa i indirecta a partir de la consulta de fonts 
bàsiques i comunicant els resultats. 
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2. Establir conjectures tant respecte de successos que ocorren d'una forma natural com sobre els 
que ocorren quan es provoquen, a través d'un experiment o una experiència.  

3. Comunicar de forma oral i escrita els resultats presentant amb suports gràfics.  
4. Treballar de forma cooperativa, apreciant la cura per la seguretat pròpia i dels seus companys, 

cuidant les eines i fent ús adequat dels materials.  
 
Bloc 2: L’ésser humà i la salut 

 
1. Identificar i valorar les principals parts del cos humà i les seves principals característiques 

utilitzant els coneixements per elaborar estratègies per al desenvolupament d'una vida saludable.  
2. Conèixer i valorar la relació entre el benestar i la pràctica de determinats hàbits: alimentació 

variada higiene personal, exercici físic regulat sense excessos o descans diari. 
3. Conèixer i valorar la relació entre el benestar i la identificació de les seves emocions i les dels 

seus companys.  
4. Reconèixer la respiració com una funció vital. 

 
Bloc 3: Els éssers vius 
 

1. Realitzar observacions d'éssers vius, plantejant prèviament i durant les mateixes, qüestions per 
obtenir informació rellevant.  

2.  Realitzar preguntes adequades per obtenir informació d'una observació, utilitzant els instruments 
al seu abast i efectuant registres.  

3. Utilitza alguns instruments per realitzar les observacions, com la lupa ... i les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, de manera molt dirigida. 

4. Reconèixer i classificar amb criteris elementals les plantes més representatives del seu entorn, 
així com altres especies conegudes. Aplicant la informació obtinguda a través de diferents 
mitjans.  
 
Bloc 4: Matèria i energia 
 

1. Conèixer i valorar la importància d'adoptar mesures d'estalvi energètic i de protecció del medi. 
2. Iniciar-se en l’activitat científica realitzant experiments per estudiar els efectes de l’aplicació de 

forces.  
3. Iniciar-se en l’activitat científica realitzant experiments per estudiar la percepció del so, el soroll i 

la contaminació acústica.  
4. Observar i explicar alguns elements del medi físic i dels seus recursos valorant el medi ambient.  
 

Bloc 5: La tecnologia. Objectes i màquines. 
 

1. Iniciar-se en la cura de la seguretat personal, en l'ús de materials, substàncies i eines de forma 
segura a l'aula i al centre. 

2. Us adequat de materials, substàncies i eines a la llar. Seguretat personal.  
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Per obtenir la nota global repartirem els continguts i l’actitud amb els següents percentatges:  
 

Continguts Actitud 

80% 20% 

 
 
   Criteris de correcció i  puntuació:  

 
 Continguts: 

 
     A l’hora de valorar un contingut tindrem en compte els següents criteris: 
 

- 50% ben  resolt             Suficient 
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- 60%                               Bé 
- 70% i 80%                      Notable 
- 90% i 100%                    Excel·lent 
- Per  sota del 50%          Insuficient 

 
    Treballs en grup 

 
A l’hora de qualificar els treballs en grup, tindrem en compte les següents especificacions: 

 

 D’una banda valorem el resultat final del treball, la nota es comú a tots els membres del grup. 
L’inclourem als continguts. 

 

 D’altra banda, valorarem la implicació individual de cada alumne dins del grup: participació, 
col·laboració, aportació de material, repartiment de tasques..., en aquest cas la qualificació 
és personal.  L’inclourem a l’actitud. 

 
   
Per valorar l’actitud es tindran en compte de manera general els següents aspectes:  

  

 Rendiment: esforç i constància  

 Comportament a la classe: atenció, respecte, participació (individual i en grup) i interès per 

aprendre. 

 Responsabilitat envers el treball:  

 

 Presentació de les tasques encomanades amb polidesa/pulcritud i en el termini establert. 

 Portar el material necessari i/o la informació requerida en la data indicada. 

 

 

En l’avaluació de l’actitud cal tenir en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres alumnes. 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Quan un alumne no aconsegueix assolir els continguts d’una unitat es treballa amb ell a nivell individual 
fent un reforç i, amb l’objectiu d’assolir les mancances presentades, se li dóna la possibilitat de realitzar 
una altra activitat d’avaluació a nivell oral o escrit.  
Donat el caràcter globalitzador i d’avaluació contínua, les avaluacions suspeses es recuperen si es 
supera la següent avaluació. En cas de superar-la, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 

 

 
 


