
Continguts, competències i processos que es treball en de forma  
destacada  

- Coneixement i interacció amb el món físic 
Es treballa el plantejament de preguntes, la recerca d’evidències a partir de 
l’observació, l’ús de models teòrics científics per a l’argumentació i per a la comprensió 
de textos, 
l’actuació fonamentada...  

- Social i ciutadana 
Es treballa fomentar els valors democràtics a l’hora de compartir les idees. 

- Comunicativa lingüística 
Dimensió competència oral. Conversa en gran grup i en petit grup. Generació de 
bones preguntes, respostes a les preguntes i l’exposició dels aprenentatges individuals 
o dels diferents grups col·laboratius a la resta del grup classe. Es potencia que els 
infants expressin les seves idees de manera fonamentada i la incorporació i utilització 
del nou vocabulari científic i específic. 
 Dimensió competència lectora. Lectura de petits textos científics i dels fulls de treball,        
Auques. 
Dimensió competència escrita. Es treballen les següents tipologies textuals: Text 
descriptiu, 
text explicatiu, text argumentatiu i textos d'opinió. 
Comunicativa artística. Es treballa l’ús del dibuix per expressar i comunicar les seves 
idees 
i evidenciar els aprenentatges. També es treballa la realització de maquetes. 

- Tractament de la informació 
Recerca i interpretació d'informació en format digital: textos, imatges, vídeos. 
Testimoniar el projecte fotogràfic com a material base per elaborar la presentació 
digital que acompanya la ponència que exposaran els alumnes en el II Congrés de 
Ciències. 

-  Matemàtica. 
Aprenentatge de les mesures de capacitat en contextos reals i aprenentatge de l'ús 
d'instruments de mesura d'angles. 

-  Aprendre a aprendre 
Es treballa la curiositat, la creativitat, el fer-se preguntes i la comunicació i la reflexió 
sobre 
el propi procés d’aprenentatge. També el treball individual o en grups cooperatius 
potenciant la responsabilitat, el respecte i l’acceptació de les idees dels altres, 
l’aportació de les pròpies, fer els treballs que els pertoca, acceptar el resultat final, 
ajudar-se mútuament... 

- Autonomia i iniciativa personal 
Es treballa la capacitat de transformar les idees en accions tot aplicant i generalitzant 
els aprenentatges en noves situacions i afrontant els problemes que sorgeixen, així 
com l’autoestima i l’autocrítica. 
Sensibilització vers la conservació del medi contribuint a formar ciutadans actius en la 
preservació i conservació del medi natural. 
 


