
Base d’orientació de la competència científica: 

Dimensions Capacitats Estarà assolida si… (criteris d’avaluació) 

Actitudinal  

Actituds científiques i 
cap a la ciència 

 

Adoptar actituds 
positives cap a la 
ciència i  el seu 
aprenentatge  

• Demostra predisposició per observar i adquirir nous 
coneixements, habilitats i actituds científiques 
 

Adoptar actituds 
científiques 
 

• Mostra, creativitat, interès i perseverança. 

• Tendeix a extreure conclusions objectives, lògiques i curoses 

• Coopera amb els altres en les activitats científiques i posa 
l’esperit de col·laboració davant del de competició. 

Metodològica 
Comprensió, disseny 

i aplicació de 
processos 

experimentals 
 

Comprendre i 
aplicar estratègies i 
habilitats pròpies de 
la recerca científica 

• A partir d’un  tema  sobre els que és possible investigar, es 
planteja preguntes i fa prediccions,  

• Identifica les variables que es tenen en compte en l’experiment. 
Fa observacions i mesures, utilitzant instruments i estris 
adequats, i aplicant normes de seguretat i higiene.  

• Anota i relaciona els resultats: els descriu,  els representa i els 
classifica.  

Formular 
conclusions 
fonamentades, 
utilitzant proves 
científiques 

• Dedueix conclusions i les contrasta  amb la informació inicial  

• Comunica i argumenta el resultat de l’experimentació, posant 
de relleu emocions,  vivències i opinions personals, tant per 
escrit com oralment,. 

Conceptual 
Ús de conceptes i 

models teòrics 
científics (ésser viu)  

per descriure, 
explicar i predir  

Interpretar i 
analitzar fets 
relacionats amb els 
éssers vius 
 
 

• Identifica els diferents grups de microorganismes com a éssers 
vius 

• Explica els canvis en els éssers vius (en aquest cas els 
microorganismes) en base a les funcions biològiques de 
nutrició,  reproducció, relació. 

• Reconeix que no tots els microorganismes són nocius si no que 
n’hi ha de beneficiosos per a l’home i la natura 

• Identifica i explica canvis en els éssers vius (microorganismes) 
en funció de les diferències entre l’estat inicial i final, tenint en 
compte les accions fetes per produir els canvis. 

D’actuació 
Presa de decisions 

d’actuació 
fonamentades en el 

coneixement científic, 
a nivell personal 

social 

Actuar per afavorir 
un estil de vida 
saludable  
 
 

• Mostra predisposició personal per planificar i prendre mesures a 
favor de la salut I demostra conèixer les conseqüències dels 
mals comportaments personals  

• Argumenta propostes d’actuació tenint en compte el 
coneixement científic après,  
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Dimensió ACTITUDINAL: Actituds científiques i cap a  la ciència  

 

Capacitats  

 

Criteris de 
realització  

Criteris de resultats  

  Nivell 4    (expert, 
excel·lent, molt 

ben fet, ben 
desenvolupat...) 

Nivell 3   (avançat, 
notable, força bé, en 

procés...) 

Nivell 2 (aprenent, 
regular, 

comença...) 

Nivell 1  (novell, 
li cal ajuda per 
fer les tasques, 

encara no...)  

Adoptar 
actituds 
positives cap 
a la ciència i  
el seu 
aprenentatge  

Demostra 
predisposició 
per observar i 
adquirir nous 
coneixements, 
habilitats i 
actituds 
científiques 
 

S’interessa de 
manera autònoma 
per tot el que té a 
veure amb la 
ciència, observa 
amb interès el seu 
entorn, es fa 
preguntes 
interessants i 
gaudeix del plaer 
d’investigar i 
comprendre.  

Quan se’l motiva 
s’interessa per 
alguns temes 
científics.  observa 
amb interès el seu 
entorn però li costa 
fer-se preguntes, 
de manera 
autònoma 

Amb ajut pot 
interessar-se  per 
algun tema 
científic o pel seu 
entorn però li 
costa mostrar 
continuïtat.   

Amb ajut es 
capaç 
d’observar el 
seu entorn però  
només capta 
curiositats. 

Adoptar 
actituds 
científiques 
 

Mostra, 
creativitat, 
interès i 
perseverança. 
 

Demostra interès 
per saber i trobar 
evidències, les 
aportacions que fa 
són pertinents,  

Demostra interès 
per saber i trobar 
evidències, les 
aportacions que fa 
no sempre son 
pertinents,  

 Amb ajut pot 
trobar evidències. 
Fa aportacions 
poc pertinents  
perquè no les 
relaciona. Es 
cansa aviat de la 
feina. 

Amb ajut es fa 
preguntes però 
no són 
pertinents i és 
dispers en el 
seu treball. 

Tendeix a 
extreure 
conclusions 
objectives, 
lògiques i 
curoses 

S’esforça en 
fonamentar les 
seves conclusions 
en les dades 
experimentals i es 
capaç de fer-se 
noves preguntes 
pertinents  

S’esforça en 
fonamentar les 
seves conclusions 
en les dades però 
si no se l’ajuda no 
son gaire  
coherents. Es fa 
noves preguntes 
pertinents si se 
l’estimula. 

Necessita ajuda 
per utilitzar les 
dades obtingudes 
i les idees 
apreses per 
fonamentar les 
seves 
conclusions.  

Amb ajuda 
identifica dades 
i alguna idea 
científica, però 
no les utilitza ni 
les relaciona.  

Coopera amb 
els altres en les 
activitats 
científiques i 
posa l’esperit 
de col·laboració 
davant del de 
competició. 

Assumeix els 
objectius generals  
de l’activitat 
científica, es 
comunica de 
manera clara i 
tendeix a integrar 
les opinions de 
tothom.  

Assumeix els 
objectius comuns 
de l’activitat 
científica, es 
comunica de 
manera clara però 
es selectiu a l’hora 
d’integrar les 
opinions de la resta 
de companys 

Li costa trobar 
l’equilibri entre els 
seus objectius 
particulars i els 
de l’equip, 
expressa les 
pròpies idees de 
forma clara i 
directa, però li 
costa incorporar 
les dels altres.  

Té dificultats 
per assumir els 
objectius del 
grup, no tendeix 
a escoltar les 
aportacions dels 
altres i vol 
imposar la seva 
opinió. 
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Dimensió METODOLÒGICA: Comprensió, disseny i aplica ció de processos experimentals  

 

Capacitats  

Criteris de 
realització  

Criteris de resultats  

  Nivell 4    (expert, 
excel·lent, molt ben fet, 

ben desenvolupat...) 

Nivell 3   (avançat, 
notable, força bé, en 

procés...) 

Nivell 2 (aprenent, 
regular, 

comença...) 

Nivell 1  (novell, li 
cal ajuda per fer 

les tasques, 
encara no...)  

 

 

Comprendre 
i aplicar 
estratègies i 
habilitats 
pròpies de la 
recerca 
científica 

 

A partir d’un  
tema  sobre 
el que és 
possible 
investigar, es 
planteja 
preguntes i 
fa 
prediccions 

Identifica i planteja 
alguna pregunta que 
pugui rebre 
explicació en el 
marc de la ciència. 
Proposa prediccions 
que encaixen amb el 
problema  

Amb ajuda, identifica 
alguna interessant 
però sovint són 
ambigües. Proposa 
prediccions  

Planteja 
problemes o 
preguntes 
irrellevants  

Amb ajuda 
formula  
prediccions  

Planteja alguna 
pregunta 
inabordable o 
de resposta 
òbvia. 

Formula una 
predicció  que 
no es pot 
comprovar o 
que no es 
rellevant. 

F Identifica 
les variables 
que es tenen 
en compte 
en 
l’experiment. 
a 
observacions 
i mesures, 
utilitzant 
instruments i 
estris i 
aplicant 
normes de 
seguretat i 
higiene 

Identifica les 
variables que han de 
relacionar a 
l’experiment: 
empremtes amb 
mans netes, brutes 
o molt brutes i 
creixement de 
microorganismes a 
l’agar-agar, i 
algunes a controlar 
(temperatura, 
humitat). També 
reconeix la 
necessitat d’una 
prova “Blanc”. 

Aplica 
adequadament el 
procediment o la 
tècnica indicada  per 
a la realització de 
l’experiència,  la 
recollida de dades, i 
les normes pactades 
de seguretat i 
higiene dels 
materials i els propis 

Identifica les 
variables que han de 
relacionar a 
l’experiment i 
algunes a controlar 
però amb poca 
precisió i tendint a 
utilitzar un vocabulari 
poc acurat. Amb 
ajuda entén la 
necessitat d’una 
prova “Blanc”. 

Aplica  el 
procediment o la 
tècnica indicada  per 
a la realització de 
l’experiència  i la 
recollida de dades, 
però no tendeix a 
seguir les normes 
pactades de 
seguretat i/o higiene 
. 

Amb ajut 
identifica les 
variables que han 
de relacionar a 
l’experiment i 
algunes a 
controlar però ho 
fa amb poca 
precisió i utilitzant 
un vocabulari poc 
acurat. 

Aplica amb poca 
precisió el 
procediment o la 
tècnica indicada, 
cometent  errors.  
Es poc curós en 
seguir les normes 
pactades.  

Amb ajut 
identifica alguna 
de les variables 
que han de 
relacionar a 
l’experiment, 
però no les que 
s’han de 
controlar.   

 

Aplica amb 
dificultats i ajuda 
el procediment o 
la  tècnica  
indicada. Cal 
recordar-li sovint 
les normes 
pactades.  
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Anota   i 
relaciona 
els 
resultats: 
els descriu,  
els 
representa i 
classifica. 

Registra de manera 
coherent i fiable, 
dades, resultats i 
condicions del procés 
experimental. Les 
dades es comuniquen 
amb claredat  

Registra de manera 
coherent dades i 
resultats, però no és 
massa sistemàtic i, a 
vegades l’exposició 
es poc clara  

Amb ajut registra 
les dades 
necessàries. 

També li cal ajut 
per elaborar 
l’exposició  

Li cal ajuda per 
extreure  les 
dades 
obtingudes en el 
procés 
experimental.   

Formular 
conclusions 
fonamentad
es, utilitzant 
proves 
científiques 

Dedueix 
conclusions 
i les 
contrasta  
amb la 
informació 
inicial  
 

Identifica, a partir de 
les dades recollides,  
regularitats o 
diferències i 
reconeix si els 
resultats confirmen 
o no les prediccions 
inicials 

 

Identifica, a partir de 
les dades recollides,  
regularitats o 
diferències i però no 
reconeix, sense ajut,  
si els resultats 
confirmen o no les 
prediccions inicials 

 

Amb ajuda 
Identifica 
regularitats No és 
capaç d’interpretar 
els resultats i 
relacionar-los o ho 
fa de manera força 
incompleta. 

Dóna una 
interpretació del 
treball 
experimental fet  
sense relació 
amb les 
preguntes inicials 

Comunica i 
argumenta 
el resultat 
de 
l’experiment
ació, posant 
de relleu 
emocions,  
vivències i 
opinions 
personals, 
tant per 
escrit com 
oralment 

Exposa i argumenta 
coherentment el 
procés experimental 
aplicat i les 
conclusions a les 
que s’ha arribat  tot 
utilitzant amb 
precisió diferents 
llenguatges –
Expressa per pròpia 
iniciativa vivències, 
emocions i opinions 
pertinents.  

Exposa el procés 
experimental aplicat i 
les conclusions a les 
que s’ha arribat Si se 
l’estimula expressa 
vivències, emocions i 
opinions pertinents. 

Amb ajuda, exposa 
el procés 
experimental aplicat 
i  les conclusions a 
les que s’ha arribat,  
Si se l’estimula 
expressa vivències, 
emocions i opinions 
però no sempre són 
pertinents 

Amb ajuda 
descriu els 
objectes i 
fenòmens 
observats, i 
exposa, en 
activitats de baixa 
dificultat, el 
procés 
experimental 
aplicat i les 
conclusions a les 
que s’ha arribat.  
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Dimensió CONCEPTUAL : Ús de conceptes i models teòrics científics i tèc nics per descriure, 
explicar i predir fenòmens naturals  

Capacitats  Criteris de 
realització  

Criteris de resultats  

  Nivell 4    (expert, 
excel·lent, molt ben 

fet, ben 
desenvolupat...) 

Nivell 3   (avançat, 
notable, força bé, en 

procés...) 

Nivell 2 (aprenent, 
regular, 

comença...) 

Nivell 1  (novell, li 
cal ajuda per fer 

les tasques, 
encara no...)  

Interpretar 
i analitzar 
fets 
relacionats 
amb els  
éssers 
vius 

 

Identifica els 
diferents grups de 
microorganismes 
com a éssers vius 
 

Identifica els 
microorganismes com 
a éssers vius de 
mides molt petites, i  
que per veure’ls amb 
precisió cal utilitzar 
uns instruments 
òptics adequats. 
Diferencia  de 
manera pertinent 
diferents tipus de 
microorganismes. 

Pot ajudar els 
companys a fer-ho. 

Identifica els 
microorganismes 
com a éssers vius 
de mides molt 
petites, i  que per 
veure’ls amb 
precisió cal utilitzar 
uns instruments 
òptics adequats.  

Ho fa sol, sense 
ajuda. 

Encara que amb 
certes dificultats i 
necessitant ajuda 
Identifica els 
microorganismes 
com a éssers vius 
de mides molt 
petites, i  que per 
veure’ls amb 
precisió cal utilitzar 
uns instruments 
òptics adequats.  

 

Encara que se 
l’ajudi, li costa 
relacionar els 
microorganismes 
de 
l’experimentació 
amb éssers vius.  

 

 

Explica els canvis 
en els éssers vius 
(en aquest cas els 
microorganismes) 
en base a les 
funcions 
biològiques de 
nutrició,  
reproducció i 
relació 

Explica, de manera 
pertinent,  els canvis 
produïts en 
l’experimentació: 
Identifica la funció de 
nutrició a partir 
d’adquisició 
d’aliments que aporta 
l’agar-agar 
(alimentació)  tot i 
que encara no és 
capaç  d’explicar 
l’intercanvi d’energia.  

Identifica també la 
reproducció com el 
naixement de nous 
éssers vius amb 
característiques 
similars als seus 
progenitors tot i que 
cal ajudar-lo per tal 
que entengui com es 
produeix en la 
càpsula. 

Cal acompanyar-lo en  
la identificació de la 
funció de  relació com 
a captació d’estímuls 
i emissió de 
respostes, per 
exemple, a partir de 
la necessitat de 
temperatura i humitat.              

Explica de manera 
pertinent els canvis 
produïts en 
l’experimentació:  

De la funció de 
nutrició identifica 
únicament 
l’alimentació 
(matèria) però 
necessita ajuda per 
relacionar-ho amb 
l’agar-agar. 

Relaciona també la 
reproducció com el 
naixement de nous 
éssers vius amb 
característiques 
similars als seus 
progenitors.  

Reconeix que per 
tal que els 
micrroganistmes es 
reprodueixen 
presisen unes 
considions de 
temperatura i 
humitat idònies, 
peró no ho connecta 
amb la idea 
d’estímuls.  

Si se l’ajuda pot 
utilitzar un 
vocabulari científic 

Si se l’ajuda pot 
explicar amb 
vocabulari quotidià  
els canvis produïts 
en 
l’experimentació, 
De totes les 
funcions identifica  
sobre tot 
l’alimentació (no la 
nutrició en 
general).  També  
la reproducció com 
el naixement de 
nous éssers vius 
amb 
característiques 
similars als seus 
progenitors 

Li queda per 
construir la funció 
de relació 

Relaciona el 
creixement del 
nombre de 
microorganismes  
únicament amb la 
ingestió 
d’aliments. 

Li cal ajuda per a 
entendre que els 
microorganismes 
de 
l’experimentació 
es reprodueixen. 



 6

Per expressar-se fa 
servir un vocabulari 
científic adequat            

adequat. 

 Reconeix que no 
tots els 
microorganismes 
són nocius si no 
que n’hi ha de 
beneficiosos per a 
l’home i la natura 

Identifica i 
diferencia de 
manera pertinent 
que hi ha 
microorganismes 
nocius per a la 
salut i d’altres que 
no ho son.  

Sap raonar que 
alguns dels 
microorganismes 
estan en l’interior 
del nostre cos i són 
indispensables per 
a la vida de l’home 
i d’altres són 
imprescindibles per 
la vida a la Terra. 
També que  alguns 
dels 
microorganismes 
ens ajuden a 
fabricar aliments o 
medicaments.  

És capaç 
d’explicar-ho a 
d’altres. 

Diferencia de 
manera pertinent 
que hi ha 
microorganismes 
nocius per a la 
salut i d’altres que 
no ho son.  

Amb ajut sap 
raonar que alguns 
dels 
microorganismes 
són 
indispensables 
per a la vida de 
l’home i d’altres 
són 
imprescindibles 
per la vida a la 
Terra  i que 
alguns dels 
microorganismes 
ens ajuden a 
fabricar aliments o 
medicaments 

Amb ajut 
diferencia els 
microorganismes 
nocius per a la 
salut i d’altres 
que són bons i 
necessaris 

Amb ajut arriba a 
integrar que 
alguns 
microorganismes 
afavoreixen una 
vida saludable o 
l’enton.  

Amb ajut 
diferencia que hi 
ha 
microorganismes 
nocius per a la 
salut i d’altres 
que són bons i 
necessaris però 
de manera 
autònoma pensa 
que tots son 
dolents.  

 

Identifica i explica 
canvis en els 
éssers vius 
(microorganismes) 
en funció de les 
diferències entre 
l’estat inicial i final, 
tenint en compte 
les accions fetes 
per produir els 
canvis. 

Descriu de manera 
pertinent i precisa 
l’estat inicial i l’estat 
final de les 
diferents 
preparacions en 
funció de les 
variables que s’han 
relacionat, indicant 
tant el que canvia 
com el què es 
conserva. 

Explica els 
resultats a partir de 
comparar què 
passa a les 
diferents càpsules 
tenint en compte 
les accions 
realitzades i les 
proves recollides, 
fent també 
referència a la 
prova “en blanc” i a 
les variables que 
s’han controlat.  

Descriu l’estat 
inicial i l’estat final 
de les diferents 
preparacions 
tenint en compte 
algunes variables 
o aspectes 
observables, però 
amb poca precisió 
i tendint a utilitzar 
un vocabulari poc 
acurat 

 

Amb ajuda explica 
els resultats a 
partir de comparar 
què passa a les 
diferents càpsules 
tenint en compte 
les accions 
realitzades i les 
proves recollides. 

Amb ajut descriu 
l’estat inicial i 
final de les 
diferents 
preparacions, 
fent referència a 
alguna de les 
variables o 
aspectes 
observats, 
utilitzant un 
vocabulari poc 
acurat 

Amb ajut 
Identifica les 
accions que es 
van fer per 
provocar els 
canvis però no 
sap donar-hi una 
explicacions 
coherents. 

Amb ajut descriu 
alguna 
característica 
dels estats inicial 
i  final de les 
diferents 
preparacions 
però són poc 
significatives.   

 

 

 

Amb ajut 
Identifica les 
accions que es 
van fer per 
provocar els 
canvis però no 
les sap 
interpretar. 

 

 



    

 

 

7

Dimensió d’ACTUACIÓ : Resolució de problemes  i presa de decisions d’ac ció responsable, 
fonamentades en el coneixement científic (i d’altre s), a nivell personal, social i global  

Capacitats  
Criteris de 
realització  

Criteris de resultats  

  Nivell 4    (expert, 
excel·lent, molt 

ben fet, ben 
desenvolupat...) 

Nivell 3   (avançat, 
notable, força bé, 

en procés...) 

Nivell 2 (aprenent, 
regular, 

comença...) 

Nivell 1  (novell, li 
cal ajuda per fer les 

tasques, encara 
no...)  

Actuar per 
afavorir un 
estil de 
vida 
saludable  

 

Mostra 
predisposició 
personal per 
planificar i 
prendre mesures 
a favor de la 
salut I demostra 
conèixer les 
conseqüències 
dels mals 
comportaments 
personals 

Planifica i porta a 
la pràctica 
propostes per 
per cuidar la 
higiene personal. 
Pot explicar les 
raons de les 
seves 
actuacions. 

Si se li recorda 
tendeix a cuidar 
la higiene 
personal, tot 
reconeixent que 
és quelcom 
necessari per 
mantenir un estil 
de vida 
saludable.   

Si se li recorda 
tendeix a cuidar 
la higiene 
personal, però 
necessita ajuda 
per explicar les 
raons d’aquestes 
actuacions. 

Quan se li 
recorda té cura 
de la higiene 
personal, però 
no hi posa gaire 
interès i se 
n’oblida amb 
facilitat. 

Argumenta 
propostes 
d’actuació tenint 
en compte el 
coneixement 
científic après,  

Fa propostes 
d’actuació 
personals i 
col·lectives per 
tenir cura   de la 
salut, i les raona 
donant 
arguments 
fonamentats en 
els nous 
aprenentatges 
de manera que 
tenen força per 
convèncer a 
d’altres. 

Planteja 
autònomament 
propòsits 
d’actuació 
personals per 
tenir cura de la 
seva  salut però 
no sempre 
utilitza de forma 
pertinent el 
coneixement 
científic que els 
fonamenta. 

Amb ajuda, fa 
propòsits  
d’actuació 
personals per 
tenir cura de la 
seva salut, i els 
intenta 
argumentar, però 
utilitzant 
arguments 
quotidians.  

Amb ajuda, fa 
propòsits 
d’actuació 
personals però 
no els integra a 
la seva actuació 
personal.   

 


