
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 1  de  4 

 

 

ETAPA Primària 

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA Ciències  Naturals 

GRUP/GRUPS P6 

MESTRE/S-PROFESSOR/S Anna Maria Choy- Neus Bellsolà 

DATA ELABORACIÓ: 5 juliol del 2.021 

1. OBJECTIUS 

 
1. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzant-ne l’organització, 

les característiques i les interaccions. 
 

2. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i cura personal que es deriven del coneixement 
del cos humà, mostrant una actitud d’acceptació i respecte per les diferències individuals (edat, 
sexe, característiques físiques, personalitat). 

 

3. Participar en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari i 
respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. 

 

4. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorant-la críticament i 
adoptant un comportament en la vida quotidiana de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic. 

 

5. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i problemes relacionats amb elements significatius 
de l’entorn, utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació, formulació de 
conjectures, posada a prova d’aquestes estratègies, exploració de solucions alternatives i 
reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge. 

 

6. Planificar i realitzar projectes, dispositius i aparells senzills amb una finalitat prèviament 
establerta, utilitzant el coneixement de les propietats elementals d’alguns materials, substàncies 
i objectes. 

 

7. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’obtenir informació i com a 
instrument per a aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les 
condicions de vida de totes les persones. 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
Primera avaluació:  23  sessions 

Unitat didàctica 1 12 sessions 

Unitat didàctica 2 7 sessions 

Unitat didàctica 3.1 4 sessions 

 
Segona avaluació: 15 sessions 

Unitat didàctica 3.2 4 sessions 

Unitat didàctica 4 8 sessions 

Unitat didàctica 5.1 3 sessions 

 
Tercera  avaluació:17 sessions 

Unitat didàctica 5.1  5 sessions 

Unitat didàctica 6 4 sessions 
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Unitat didàctica 7 8 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 comunicar els resultats.  
 

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 localitzar els principals òrgans implicats en la realització de les funcions de relació 
del cos humà, establint relacions entre ells i determinats hàbits de salut.  
 

2. Conèixer el funcionament del cos humà: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes: la seva 
localització, forma, estructura, funcions, cura, etc.  

 
3. Relacionar determinades pràctiques de vida amb l'adequat funcionament del cos. Adoptar estils 

de vida saludables, coneixent les repercussions per a la salut del seu mode de vida, tant a 
l'escola com fora d’ella. 

 
Bloc 3. Éssers vius 

 
1. Reconèixer l’estructura dels éssers vius: la cèl·lula. 

 
2. La cèl·lula: saber descriure la seva estructura, teixits, tipus i òrgans. Principals característiques 

i funcions.  
 

3.  Saber classificar els diferents nivells en la matèria viva. 
 

4.  Diferenciar entre virus, bactèries i organismes unicel·lulars complexes. Fongs.  
 

5. Emprar la lupa i altres mitjans tecnològics.  
 

6. Interessar-se per l’observació i l’estudi rigorós de tots els éssers vius.  
 

7. Interioritzar hàbits de respecte i cura envers tots els éssers vius. 
 

Bloc 4. Matèria i energia 
 

1. Planificar i realitzar experiències diverses per estudiar la llum i el magnetisme com a fonts 
d'energia: L'electricitat- el corrent elèctric.-els circuits elèctrics. El magnetisme: el magnetisme 
terrestre - l’ imant - la brúixola.  
 

2. Conèixer les propietats de materials d'ús comú i el seu comportament davant la llum, el so, la 
calor, la humitat i l'electricitat. 

 
3. Observar alguns fenòmens de naturalesa elèctrica i els seus efectes (llum i calor). 
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4. Planificar i realitzar senzilles recerques i experiències per a estudiar el comportament i les 
propietats dels cossos davant la llum, l'electricitat, la humitat, el magnetisme, la calor o el so. 
 

5. Separar els components d’una mescla mitjançant tècniques de destil.lació, filtració, evaporació 
o dissolució. 
 

6. Experimentar amb reaccions químiques: la combustió, l’oxidació i la fermentació. 
 

7. Conèixer la utilitat d’alguns avenços, productes i materials, per al progrés de la societat. 
.  

8. Efectuar experiències i petites investigacions sobre diferents fenòmens físics i químics de la 
matèria: plantejant problemes, enunciant hipòtesis, seleccionant el material  
necessari, realitzant-les, extraient conclusions, comunicant resultats. 
 

9. Conèixer i aplicar alguns criteris per a estudiar i classificar alguns materials per les seves 
propietats.  

 
10. Conèixer la utilització humana dels recursos naturals de la Terra i identificar alguns recursos 

físics utilitzats en la vida quotidiana i la necessitat de conservar aquests recursos, especialment 
l'aigua.  

 
11. Conèixer els efectes d'alguns tipus comuns de contaminació i com les persones els podem 

prevenir o reduir. 
 

Bloc 5. La tecnologia. Objectius i màquines. 
 

1. Conèixer els principis bàsics de l'electricitat i de la transmissió del corrent elèctrica. 
 

2. Conèixer alguns tipus d’aparells que s'utilitzen en la vida quotidiana i la seva utilitat.  
 

3. Planificar la construcció d'objectes i aparells amb una finalitat prèvia, utilitzant fonts 
energètiques, operadors i materials apropiats, realitzant el treball individual i en equip, i 
proporcionant informació sobre que estratègies s'han emprat i presentar el objecte construït així 
com un informe, tenint en compte les mesures de prevenció d'accidents.  

 
4. Realitzar experiències senzilles i petites recerques sobre la transmissió del corrent elèctric. 
5. Utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de manera eficaç i responsable, per 

obtenir informació i presentar informes. 
 

6. Llegir biografies de grans investigadors, inventors i científics, reconeixent i valorant les 
aportacions de cadascun al desenvolupament de la ciència. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

La nota final de l’àrea surt dels percentatges següents: 
 

Continguts Actitud 

80 % 20% 

 
 
       Criteris de correcció i puntuació: 

 
Continguts:  

- S’explicitarà el criteri de puntuació en cada pregunta. 
- Presentar i/o exposar els treballs amb rigor i polidesa. 

 
Actitud:  
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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  

 
Els alumnes que no aconsegueixin superar la nota d’una de les activitats d’avaluació, tindran l’  
oportunitat de fer una activitat de recuperació ja sigui amb un control  escrit , oral o bé realitzant un 
treball suplementari que hauran de presentar en una data determinada.  
En cas de superar aquesta activitat de recuperació, la qualificació serà sempre de SUFICIENT. 
 

 
 

 


