
 

 

 

 
Comentaris sobre les competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi (EP) 
 
Títol:  Quins materials podem utilitzar per a 
la construcció de les nostres cases? 

Enllaç: 
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29267      

            

Món Actual   

Comença la unitat didàctica establint la relació entre els materials, les formes i els 
colors que s’utilitzen en les construccions de cases de diferents indrets del món amb 
les condicions ambientals (temperatura, pluviositat, materials a l’abast...) a les que 
estan sotmeses. Aquest tipus de relació es va repetint al llarg de tota la unitat, es busca 
la relació entre les qualitats del materials i la seva utilització per l’home. (C4) 
 
En el procés d’anàlisi dels materials de construcció els alumnes s’enfronten a diferents 
fases d’una investigació. Sobre tot aquelles relacionades amb la recollida de dades, 
l’anàlisi de resultats i la comunicació i aplicació d’aquests. (C1) 
 

 

Salut i equilibri personal   

  

 

Tecnologia i vida quotidiana  

L’activitat proposa una investigació dels materials més comuns en la construcció de les 
nostres llars. Per fer -la es planteja un treball experimental, sotmetent als diferents 
materials a diferents situacions (es ratllen, dobleguen , mullen, cremen...). A partir de 
les dades obtingudes es podrà entendre el seu ús en la construcció. També es proposa 
la construcció de maons i blocs de formigó comparant les característiques i valorant la 
seva utilitat. (C9) 

 

Ciutadania   

Aquesta dimensió està present des d’una doble perspectiva. Per una banda tot el treball 
es desenvolupa en grups cooperatius. Els alumnes han de posar-se d’acord en les 
tasques a realitzar, pactar les conclusions...és a dir acordar i respectar normes de 
convivència que facilitin el desenvolupament de la feina. (C12) 
Per altra banda, a partir de tot el procés d’investigació sobre les qualitats dels materials 
van construint els coneixements científics que els ajudaran a prendre decisions 
relacionades amb l’adquisició de béns de consum. (C11) 

 



 

 

 

 

Continguts clau  

- Fases d’una investigació: 
Els instruments d’observació i de mesura, normes per al seu ús, mesures de 
seguretat. 
La recollida de dades: rigor i fiabilitat 
Anàlisi de resultats 
Comunicació de resultats 

 
- Sistema material: 

L’estructura de la matèria 
Les propietats de les substàncies i dels materials 
Els canvis físics i químics                                                                                                                             

 
- Biodiversitat i sostenibilitat 

La petjada ecològica i la sostenibilitat 
 

- Ecosistema i paisatge 
Adaptació a l’entorn: el desenvolupament sostenible 

 
- Principis i valors democràtic 

Els principis i valors democràtics: respecte, solidaritat, justícia 
La convivència democràtica: prevenció, resolució de conflictes 

 

 



 

 

 

 
 

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi 

Dimensions Competències 

Món Actual 

1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes 
 
2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del 
temps, per comprendre la societat en què vivim 
 
3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves 
representacions  
per situar-s’hi i desplaçar-s’hi 
 
4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten 
 
5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències  per plantejar propostes de futur 
 

Salut i equilibri 
personal 

6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb 
coneixements científics, per aconseguir el benestar físic 
 
7. Prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i 
aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència 
 
8. Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la 
prevenció i guariment de malalties 
 

Tecnologia i vida 
quotidiana 

9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris 
tecnològics, per resoldre situacions quotidianes 
 
10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de 
forma segura i eficient 
 

Ciutadania 

11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements  
científics i socials per esdevenir un consumidor responsable 
 
12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar 
la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari 
 
13. Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes 
polítics  
per esdevenir futurs ciutadans crítics 
 

 



 

 

 

 
Taula extreta del document Competències bàsiques de coneixement del medi. Identificació i desplegament a l’educació primària 

(http://goo.gl/D6Iy0C) 


