
CURRÍCULUM  

Dimensions i continguts  que es treballen dins d’aquest projecte i a les àrees  implicades. 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC : 

Dimensions 

Raonament i prova:  fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes 

Resolució de problemes: traduir una situació a una representació matemàtica  i emprar 

conceptes i eines per resoldre’l. 

Connexions : identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes. 

Comunicació i representació: expressar idees i processos matemàtics de manera 

comprensible.  

 

Continguts 

Numeració i càlcul : Realització d’operacions amb nombres naturals i decimals.   

                                    Anàlisi  de les relacions entre superfície i volum d’una figura. 

Espai i forma : Descripció i comprensió de figures de 2 i 3 dimensions. 

                           Representació de figures geomètriques. 

                           Utilització d’escales sobre plànol. 

                           Ús de raonament espacial en el disseny de plànols. 

                            Ús de representacions planes d’objectes tridimensionals per visualitzar i 

resoldre problemes d’àrees i volums. 

 

Mesura :           Selecció i ús de les unitats de mesura de perímetre, àrea i volum. 

                             Selecció dels instruments i les tècniques apropiades per trobar la longitud, 

l’àrea i el volum amb precisió. 

                            Determinació de les àrees i els perímetres de figures  geomètriques. 

                            Determinació del volum a partir del càlcul de l’àrea de la base. 

                            Anàlisi de les relacions entre la superfície i el volum. 

                            Aplicació de la formula de perímetre, àrea i volum del cercle i el cilindre.      

  



ÀMBIT LINGÚÍSTIC : 

Dimensions 

Comunicació oral:  produir textos orals adequats a la situació comunicativa. 

Comprensió lectora: aplicar criteris de cerca i gestió de la informació per adquirir 

coneixement. 

Expressió escrita: planificar i produir textos amb un lèxic i estructura que s’adeqüi al tipus 

de text, a les intencions i al destinatari. 

 Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal.  

 

Continguts 

Estratègies per a la producció d’una presentació a partir d’un guió, utilització de suport 

digital, memorització i assaig.  

Estratègies per a la cerca d’informacions a internet (mots claus, cercadors...) i síntesi de la 

informació obtinguda. 

Coherència i cohesió en l’organització i estructura del text. 

Aplicació dels coneixements (lèxics, morfosintàctics i ortogràfics) 

Normes per a la bona presentació 

Utilització del programari informàtics per escriure textos. 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL 

Dimensions 

Món actual: analitzar entorns tenint en compte els factors socials i naturals que els formen, 

per valorar les actuacions que els afecten. 

Valorar problemes socials rellevants per plantejar propostes de futur. 

Ciutadana: adaptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis per esdevenir un 

consumidor responsable. 

 

Continguts medi natural 

Investigació científica: realització d’un treball d’investigació mitjançant el treball cooperatiu 

amb cerca d’informació. 

Matèria i energia: fonts d’energia més utilitzades en la societat. 

 Diferenciació entre energies renovables i no-renovables. 

Entorn, tecnologia i societat: valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic. 

 Valoració de la importància d’adoptar mesures que minimitzin el consum 

elèctric. 

 Avenços i productes que intervenen en el progrés de la societat. 



Continguts medi social 

El món que ens envolta:  Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

 Valoració, d’entre altres, de l’aigua com a un bé escàs, conèixer diferents 

maneres  de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el 

medi. 

Canvis i continuïtat en el temps: estudi dels diferents avenços tecnològics i científics i la 

seva repercussió.  

 

ÀMBIT ARTÍSTIC : 

Dimensions 

Interpretació i producció: emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i 

eines artístiques per expressar-se o comunicar-se. 

Imaginació i creativitat: dissenyar i realitzar produccions artístiques. 

 

Continguts 

Expressió en diferents llenguatges plàstics i idees. 

Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors. 

Recursos formals del llenguatge audiovisual i de la seva funció expressiva i estètica. 

Produccions artístiques amb diverses tècniques. 

Creació de missatges visuals mitjançant materials plàstics. 

Utilització d’objectes per explicar visualment un projecte.  

 


