
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 1  de  4 

 

 

ETAPA PRIMARIA 

CURS 2021/22 

ÀREA/MATÈRIA Ciències Naturals 

GRUP/GRUPS P3 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Josep Baró i Sergi Rubio 

DATA ELABORACIÓ: 7 de juliol 2021 
 

1. OBJECTIUS 

 
1. Diferenciar entre matèria inerta i ésser viu, conèixer les funcions vitals pròpies dels éssers 

vius (nutrició, reproducció i relació) i classificar les plantes i els animals tenint en compte 

aquestes funcions vitals.  

 

2. Conèixer i identificar les conseqüències de determinats hàbits d’alimentació, higiene, 

exercici físic i descans per a la salut de l’ésser humà. 
 

  

3. Distingir les característiques de les diferents etapes de la vida de l’ésser humà: infant, 

adolescent, jove, adult i ancià.  

 

4. Reconèixer i descriure les parts de l’aparell locomotor de l’ésser humà, descriure’n el 

funcionament i experimentar-hi.  

 

5. Identificar emocions i sentiments en si mateix i en els companys.  

 
6. Conèixer les característiques principals dels aliments, l’origen i la funció d’aquests, i 

relacionar la finalitat de l’alimentació amb les activitats diàries.  

 
7. Conèixer alguns trastorns relacionats amb l’alimentació i valorar la importància de mantenir 

uns hàbits d’alimentació saludables per a prevenir-los.  

 
8. Conèixer les característiques principals que defineixen els animals i utilitzar-les per a 

classificar-los en vertebrats i invertebrats, i identificar el grup al qual pertanyen a partir de 

les seves característiques i amb l’ajut de claus o pautes senzilles.  

 
9. Dur a terme de manera molt dirigida experiments i experiències senzills, i establir hipòtesis 

respecte dels fets que es produeixen d’una manera natural o provocada.  

 
10. Buscar, seleccionar i organitzar informació, analitzar-la i treure’n conclusions, comunicar la 

seva experiència, reflexionar sobre el procés que s’ha seguit i comunicar-ho (de manera 

oral o escrita), per mitjà d’un vocabulari ajustat als temes, a més de les TIC i recursos 

diversos en l’elaboració de treballs.  

 
11. Participar en activitats de grup amb un comportament responsable i mostrar habilitats per 

resoldre conflictes d’una manera pacífica.  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 2  de  4 

 

 
12. Mostrar autonomia a l’hora de planificar i dur a terme accions i tasques, i iniciativa a l’hora 

de prendre decisions. 

 
 

13. 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: Animals vertebrats  12 sessions 

Unitat 2:  El cos humà 10 sessions 

  

Segona avaluació: 16 sessions 

Unitat 3: L’alimentació 8 sessions 

Unitat 4: Animals invertebrats 8 sessions 

 

Tercera  avaluació: 20 sessions 

 

Unitat 5: Matèria i energia 8 sessions 

Unitat 6: Màquines i invents 12 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 de observació directa i indirecta 

a partir de la consulta de fonts bàsiques i comunicant els resultats.  

2. Establir conjectures tant respecte de successos que ocorren de una forma natural com 

sobre els quals 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.  

5. Realitzar un projecte i presentar un informe.  

 

Bloc 2. L'ésser humà i la salut. 

1. Identificar i explicar les conseqüències per a la salut i el desenvolupament personal de 

determinats hàbits d'alimentació, higiene, exercici físic i descans.  

2. Diferenciar activitats que perjudiquen i que afavoreixen la salut i el desenvolupament 

equilibrat de la personalitat, com la ingesta de determinats aliments  

3. Conèixer i valorar estils de vida adequats a la seva edat i constitució  
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Bloc 3. Els éssers vius. 

1. Identificar i classificar animals, segons criteris científics, constatant la existència de 

vida en condicions extremes.  

2. Conèixer criteris científics i utilitzar per classificar éssers vius, com ara el règim 

alimentari, la seva forma de reproduir-se, o la seva morfologia.  

3. Reconèixer una espècie, amb l'ajuda de claus o pautes senzilles.  

4. Conèixer l'existència de la varietat de formes de vida, i sabent que el cicle vital de cada 

un els éssers vius té característiques que el fan diferent dels  

altres.  

 

Bloc 4. Matèria i energia 

1. Identificar fonts d’energia comuns i procediment i màquines per obtenir-la.  

2. Identificar les fonts d’energia més comunes i relacionar l’energia amb els usos 

habituals en la seva vida quotidianes.  

3. Reconèixer en processos físic observables la calor com a transferència d’energia.  

4. Descriure transformacions simples d’energia.  

5. Conèixer comportaments individuals i col·lectius per utilitzar de manera responsable 

les fonts d’energia.  

Bloc 5. La tecnologia. Màquines i objectes 

1. Analitzar les parts principals d’objectes i màquines, les funcions de cadascuna d’elles i 

planificar i realitzar un procés senzill de construcció d’algun objecte cooperant en el 

treball en equip i en la cura de la seguretat.  

2. Saber explicar les parts d’una màquina i quina és la seva funció, aplicant aquests 

coneixements a la construcció d’algun objecte o aparell.  

3. Treballar de manera cooperativa, en la construcció d’algun aparell utilitzant les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació i apreciant la cura per la pròpia 

seguretat i la dels seus companys, la cura de les eines i l’ús adient del material.   

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Els continguts conceptuals i procedimentals dels diversos blocs, considerats 

conjuntament, tindran un sol valor de la nota final (No atorguem un percentatge específic a 

cadascun dels blocs de continguts que defineix el currículum, atesa la seva presència 

desigual en els diversos trimestres).  

 

Conceptes i procediments actitud 

80% 20% 

 

 

Criteris de correcció i puntuació:  

 

Treballs en grup:  

- Contingut del treball 

- Coordinació dels membres que formen l'equip  

- La presentació o exposició  
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- Els recursos emprats en la recerca i en l'exposició.  

 

Esquemes:  

- Presentació i presència dels continguts principals.  

 

Activitats d’avaluació orals / escrites:  

- Habitualment es puntuen les activitats d'avaluació proporcionalment al nombre 

d'apartats ben resolts.  

 

Treballs de recerca d'informació:  

- Capacitat d'extreure la informació sol·licitada.  

- Expressió escrita i exposició oral  

 

 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 tindrem en compte l’atenció a la diversitat de cadascun dels nostres 
alumnes. 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

És contemplen activitats d’avaluació o treballs de recuperació si el contingut no ha estat 

assolit. La nota de recuperació serà de Suficient.  

 


