
FASE 1 

Activitat  Material i 
recursos 

Competències  Continguts  Temporització  Criteris avaluació 

Disseny d’hort  Cinta mètrica 
Paper mil.limetrat 
Regles i compàs 
Hort escolar 
Els alumnes han de tenir 
nocions de dibuix tècnic i 
ús d’escala gràfica 

CCT4, CCT5, CCT7, CM1, 
CM2, CM3, CM6 

Presa de mesures a 
l’entorn. Canvis d’unitats. 
Factors de conversió.  
Treball de l’escala 
Coneixement de les 
figures geomètriques. 
Selecció i adequació del 
millor espai.  
 
 

3 sessions.  Sap mesurar 
correctament amb eines 
adequades. 
Sap reconèixer diferents 
figures geomètriques. 
Adequa correctament les 
figures a l’espai disponible. 
Coneix i sap treballar amb 
la eina escala.  

Disseny i 
construcció d’un 
hivernacle 

 Plàstic  
Corda 
Fusta 
Silicona 
Esquadres 
Claus 
Canyes 
Altre material reciclat 
 

CCT4, CCT6, CCT7, 
CCT8, CCT9, CCT10, 
CCT11, CM2, CM3, CM6, 
CM8, CM11, CM12 

 Fases d’una investigació. 
Disseny d’un procediment 
experimental 
 Objectes tecnològics de 
la vida quotidiana 
 Manteniment tecnològic. 
Seguretat, eficència i 
sostenibilitat. 
 Disseny i construcció 
d’objectes tecnològics 
 Impactes mediambientals 
de l’activitat humana. 
Recursos naturals 

6 sessions   Comprèn quin és l’ambit 
d’estudi de les ciències 
 Coneix les aplicacions 
tecnològiques de la 
recerca científica 
 Diferencia magnitud i 
unitat i coneix el sistema 
internacional d’unitats 
 Usa la notació científica 
 

Anàlisi d’aigües  Aigua de l’aixeta, aigua 
d’ampolla i aigua 
destil.lada 
Controladors i 
analitzadors de sals 

CCT1, CCT4, 
CCT5,CCT6, CM1, CM2, 
CM3 

Presa de mesures de 
diferents sals dels tres 
tipus d’aigua. 
Anàlisi de quin tipus 
d’aigua és més adient pel 
regadiu.  
Estudi de diferents 
solucions: diluïda, 
saturada, sobresaturada. 
Diferents expressions de 
la concentració. 

2 sessions  Enten correctament els 
termes solució i 
concentració. 
Mesura correctament i 
amb cura els diferents 
ions. 
Coneix les diferents 
expressions de 
concentració. 
Sap fer canvis d’unitats  
Té bon criteri per escollir 
el tipus d’aigua per regar. 
Sap la diferència entre 
diferents solucions 
respecte la concentració 



Tipus de terra  Mostres de diferents tipus 
de sòls. 
Aigua 

CCT1,CCT2, CCT4, 
CCT5,CCT6,CCT7, 
CCT10  CM1, CM2, 
CM3,CM10, CM11 

Anàlisi experimental i 
sensorial de diferents sòls 
amb el coneixement d’un 
mètode per determinar la 
textura d’un sòl. 
Estudi i seguiment de 
claus dicotòmiques. 
Estudi de diagrames 
triangulars per l’estudi del 
sòl 

2 sessions  Sap seguir bé els passos 
de la clau dicotòmica. 
Experimenta amb netedat 
i ordre. 
Sap concretar en la part 
experimental. 
Reconeix en el diagrama 
triangular el que es 
demana. 
Treballa bé amb 
percentatges.  

Permeabilitat 
sediments 

una proveta   
aigua 
tres ampolles de plàstic 
de 2 litres.  
mostra de graves, sorres i 
argiles 
ganivets o tisores 
cronòmetre o rellotge amb 
secundària. 

cotó fluix  
 

CCT1,CCT2, CCT4, 
CCT5,CCT6,CCT7, 
CCT10, CCT11, CCT12 
CM1, CM2, CM3,CM10, 
CM11 

Anàlisi experimental dels 
diferents tipus de terra en 
quant a la permeabilitat. 
Estudi de la permeabilitat i 
granulometria dels 
diferents sòls. 
Disseny d’un experiment 
aprofitant materials i 
objectes ja existents. 
Estudi del mètode 
científic: iniciació a les 
deduccions i hipòtesis 

2 sessions  Treballa bé en equip. 
Sap controlar el temps 
correctament.  
Sap quantificar l’aigual 
recollida correctament i fer 
canvis d’unitats si s’escau. 
Relaciona correctament 
permeabilitat amb 
granulometria i porositat 
del terra.  
Respon correctament a ⅔ 
de les preguntes 
formulades 

Creació planter   Ampolles de plàstic (9) 
 Compost 
 Llavors de la planta a 
estudiar 
 

 CCT5 
 CCT7 
 CCT9 

 Model d’ecosistema 
 Funció de nutrició. 
Aliments i nutrients 
 

1 sessió   Coneix el mètode de les 
ciències experimentals 
 Coneix quins factors 
afecten la nutrició i el 
creixement 

Generació 
electricitat 

Bicicleta vella, fustes de 
diferents mides, cargols 
M4 i femelles de cargol 
M4, corretges de cautxú, 
un alternador vell de cotxe, 
una bateria de cotxe, un 
pol.límetre,  eines del 
laboratori de tecnologia 

CCT5, CCT9, CCT11, 
CM2, 

Treballar amb les eines 
de tecnologia. 
Dissenyar un objecte 
tecnològic a partir dels 
coneixements d’electricitat 
i mecanismes de 
transmissió. 
Aprofitar materials i 
objectes ja existents per 
resoldre una necessitat. 

4 sessions  Enten els conceptes 
bàsics d’electricitat 
Sap el funcionament bàsic 
d’un motor elèctric i d’un 
generador d’electricitat. 
Sap com calcular la 
relació de transmissió 
entre mecanismes 
Sap redactar un informe 
d’un objecte tecnològic 

 
   



FASE 2 

Activitat  Material i 
recursos 

Competències  Continguts  Temporització  Criteris avaluació 

Disseny 
d’experiment: 
Hipòtesi i deducció 

Els alumnes han de tenir 
nocions del mètode 
científic. 
Taula de disseny 
d’experiments. 

CCT2,CCT4,CCT6,CM3,C
M4 

Aplicar el mètode científic  2 sessions  Coneix el mètode científic. 
Sap aplicar el mètode 
científic. 

Presa de dades: 
Full de seguiment 
de l’hort 

Cinta mètrica, regle. 
Termòmetre 

CCT2,CCT4,CCT6,CCT7,
CCT10,CCT11,CM1,CM2,
CM3 

Fer servir diferents 
instruments de mesura de 
manera adequada. 

10 sessions al llarg de tota 
la fase 2 

Diferencia magnitud i 
unitat i coneix el sistema 
internacional d’unitats. 
Usa la notació científica. 
 

Estació 
meteorològica 

LDR, sensor temperatura i 
pressió DHT11, sensor 
pressió BMP 180, 
resistències fixes de 
4,7KΩ i de 10KΩ , sensor 
d’humitat del terra, 
connectors, commutadors 
o interruptors, placa 
protoboard, tarjeta arduino, 
ordinador raspberry pi, 
adaptador per bateria de 
9V, bateria de 9V 

CCT4, CCT7, CCT9, CM2.  Aplicar la llei d’Ohm. 
Conèixer les bases de 
l’electrònica analògica. 
Construir petits circuits 
electrònics. 
Fer servir llenguatges de 
programació. 
 

6 sessions  Sap resoldre problemes 
d’aplicació de la llei 
d’Ohm. 
Sap dissenyar circuits 
electrònics amb una 
finalitat concreta. 
Sap utilitzar llenguatges 
de programació. 
Sap redactar un informe 
d’un objecte tecnològic. 

Mesurem fruits i 
llavors 

Fruits 
Regle 
Balança 
Paper mil∙limetrat 

CM2,CM3,CM4,CM5,CM7,
CM9 

Fer servir diferents 
instruments de mesura de 
manera adequada. 
Representar dades 
gràficament. 
Interpretar gràfiques i 
obtenir conclusions a partir 
de les dades obtingudes. 

1 sessió  Sap representar dades 
obtingudes. 
Sap obtenir conclusions a 
partir de les dades i 
representació gràfica 
d’aquestes.. 

 
   



FASE 3 

Activitat  Material i 
recursos 

Competències  Continguts  Temporització  Criteris avaluació 

Anàlisi de dades  Ordinador amb connexió 
a internet. 
Usuari google. 
Dades de l’hort. 
Calen coneixements 
previs de Google Apps for 
Education. 

CCT 4, CCT 6, CM 1, 
CM 3, CM 11, CM 12 

Treballar amb un entorn 
col∙laboratiu com Google 
Drive. 
Ordenar dades segons un 
disseny preestablert. 
Representar dades 
gràficament. 
Saber triar quins gràfics 
aporten informació de 
qualitat segons els 
objectius de l’estui i els 
resultats obtinguts. 

6 sessions  Sap generar una taula de 
dades ordenades per 
columnes amb el 
programari addient. 
Sap generar gràfics de les 
dades triades. 
Sap escollir el tipus de 
gràfic per cada cas. 
Sap destriar els gràfics 
més importants en funció 
de la qualitat dels resultats 
obtinguts i de la seva 
transcendència. 

Modelització de 
dades: Netlogo 

Ordinador amb el 
programa Netlogo 
instal∙lat. 
Calen coneixements 
previs de modelització de 
sistemes biològics. 
Calen coneixements 
previs dels factors que 
afecten al creixement i la 
supervivència d’una 
planta. 

CCT 2, CCT 4, CM 1, CM 
2, CM 3, CM 6, CM 11 

Entendre el creixement i 
la supervivència de la 
planta en funció d’un 
model senzill. 
 Entendre com afecten els 
canvis als factors del 
model en el resultat final. 
 Entendre un model 
biològic com a una 
simplificació de la realitat 
que permet aprendre com 
afecten diferents factors 

als sistemes biològics.  
 Comparar els resultats 
dels models amb els 
resultats experimentals de 
l’hort. 

3 sessions  Sap analitzar el model 
presentat identificant els 
factors, els cicles i els 
individus. 
Planteja alternatives de 
funcionament al model 
alterant el pes o valor dels 
diferents factors. 
Avalua de forma crítica el 
model i planteja possibles 
millores o modificacions 
que permetin un millor 
ajustament a la realitat. 

Redacció de 
l’informe 

Ordinador i recull dels 
diferents materials emprats 
i obtinguts. 

CCT1,CCT2,CCT5,CCT6,
CCT9,CM2,CM7,CM9,CM
10,CM11,CM12 

Estructurar i organitzar les 
dades i resultats obtinguts. 
Analitzar els resultats 
obtinguts. 
Modelitzar sistemes 
biològics a partir de les 
dades obtingudes. 

3 sessions  Sap estructurar i 
organitzar el treball. 
Obté informació 
contrastada i 
fonamentada. 
Utilitza el llenguatge 
científic. 



Utilitzar el llenguatge 
científic. 
Treballar de manera 
col∙laborativa . 
 

Treballa de manera 
col∙laborativa. 
Sap treure’n conclusions. 

Presentació del 
projecte 

 Ordinador per preparar la 
presentació  
 Espai a l’institut per 
poder realitzar la 
presentació 

CCT4, CCT8, CCT11, 
CCT14, CM1, CM2, CM4, 
CM5, CM6, CM10, CM11, 
CM12 

 Fases d’una investigació. 
Disseny i expressió de 
resultats 
 Teories i fets 
experimentals.  
 Aparells i sistemes 
d’informació i comunicació 
 Utilització de noves 
tecnologies per l’expressió 
de resultats 

1 sessió.   Comprèn quin és l’àmbit 
d’estudi de les ciències 
 Interpreta taules i 
gràfiques 
 Coneix les aplicacions 
tecnològiques de la 
recerca científica 
 Utilitza un llenguatge 
científic 
 Expressa resultats i 
analitza les dades amb el 
mètode científic 
 Utilitza correctament les 
TIC 

 
 

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic 
 
CCT 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 

 
CCT 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 

 
CCT 3. Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat. 
 
CCT 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la 
realització i la comunicació d’investigacions experimentals. 

 



CCT 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. 
 
CCT 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic. 
 
CCT 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a 
fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

 
CCT 8.  Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluarne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient. 

 
CCT 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluarne la idoneïtat del resultat. 
 
CCT 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. 
 
CCT 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció 
humana. 

 
CCT 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les 
estratègies de detecció i resposta del cos humà. 

 
CCT 13.  Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic en relació amb les conductes de risc i malalties 
associades al consum de substàncies addictives. 

 
CCT 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i 
malalties associades. 

 
CCT 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les 
conseqüències de les conductes de risc. 



 
 
 
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. 
 
CM 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i 
models adequats. 

 
CM 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 
 
CM 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 
 
CM 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 
 
CM 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. 
 
CM 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 
 
CM 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 
 
CM 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar 
amb idees matemàtiques concretes. 

 
CM 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de 
treball matemàtic. 

 
CM 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres. 
 
CM 11. Emprar la comunicació i el treball col∙laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 



 
CM 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 
matemàtics. 

 
 
 
 
 
 
 


