
3.3. Continguts i relacions amb el projete curricular 

La unitat didàctica que presentem contribueix als objectius generals  de l'educació 
primària, especialment per allò que fa referència a “conèixer, valorar i estimar l'entorn 
natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i 
arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements al món en general; 
comprendre, a partir de l'observació de fets i fenòmens senzills, els principals 
mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos 
responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora.”1 

L’enfoc metodològic basat en la resolució de problemes i l’aprenentatge-servei és molt 
adient per a que la unitat contribueixi a desenvolupar les competències bàsiques, 
especiament les competències comunicatives lingüístiques i audiovisualsa; les 
competències metodològiques, com el tractament de la informació i les competències 
digitals; la competència d'aprendre a aprendre; les competències personals, com 
l'autonomia i la iniciativa personal; la competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic i també la competència social i ciutadana.  

Amb el desenvolupament de les activitats proposades a la unitat els alumnes milloraran 
les seves habilitats i estratègies per “buscar respostes o solucions a problemes de tipus 
científic o tecnològic, a partir del plantejament de preguntes i hipòtesis investigables”, 
aixi com a “dissenyar en equip processos per donar-hi resposta, recollir dades i 
organitzar-les, identificar regularitats i deduir conclusions a partir de les evidències 
obtingudes”.   

D’altra banda la recerca que es planteja contribuirà també a les competències  pròpies 
de l’Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural tals com: 

• “Identificar un problema de naturalesa geogràfica o mediambiental, ubicar-lo en el 
territori, analitzar-ne les causes i les conseqüències i el rol dels seus 
protagonistes, valorar les alternatives al problema, fer-ne una proposta pròpia 
que es pugui dur a la pràctica, tenint en compte l'ús sostenible del medi. 

• Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en 
els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, en els ecosistemes 
propers i en la Terra vista com a planeta, identificar evidències i extreure 
conclusions que possibilitin prendre decisions per actuar. 

• Explicar els fenòmens amb l'ajuda de models, verificar la coherència entre les 
observacions i l'explicació donada, i expressar-la utilitzant diferents canals 
comunicatius. 

                                                 

1 Els emtrecomillats són extrets del text del Currículum d’educació Primaria, DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (Pàg. 21822), DOGC núm. 4915 - 29/06/2007 



• Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes relacionades 
amb problemàtiques ambientals, amb la conservació de la salut o amb l'ús 
d'objectes tecnològics i per prendre decisions coherents per actuar amb aquest 
coneixement”. 

Tanmateix la unitat tracta especificament d’alguns dels continguts de les àrees de 
llengua catalana i literatura i de coneixement del medi natural, social i cultural, del cicle 
superior, que detallem a continuació. 

  

3.3.1. Area de llengua catalana i literatura : 

Dimensió comunicativa 

Parlar i conversar 

• Participació activa i col·laborativa, en interacció amb el grup o mestre en 
qualsevol situació comunicativa de l'aula i l'escola, tant les referides a gestió, 
organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació 
de vivències personals, com les derivades de situacions d'ensenyament 
aprenentatge, respectant les normes que regeixen la interacció oral (torns de 
paraula, to de veu, ritme). 

• Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia (exposicions, 
descripcions de situacions o processos, d'emocions), amb preparació prèvia, i 
adaptant l'entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. 

• Exposició de temes de manera ordenada i comprensible, i participar activament 
en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o 
contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat de 
fer-ho en presència d'una càmera. 

• Exposicions a partir d'un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport 
programaris de presentació. 

• Expressió del pensament de manera coherent i estructurada per satisfer 
necessitats personals, escolars i socials. 

• Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona 
pronúncia. 

• Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses informals, 
presentació de treballs o relació amb persones més grans. 

• Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere. 
• Escoltar i comprendre 
• Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol 

dels escenaris possibles: activitats d'aula, situacions d'aprenentatge en qualsevol 
àrea, i en la vida quotidiana. 



• Utilització de les TIC per a la comprensió de textos orals de diferents mitjans de 
comunicació audiovisual, per obtenir-ne informació i per aprendre. 

• Reelaboració i explicació de manera sintètica d'exposicions o explicacions que ha 
fet alguna persona o bé que s'han escoltat o s'han mirat a través d'algun mitjà 
audiovisual, amb especial atenció quan el procés de recerca s'ha fet amb l'ús de 
les TIC. 

• Comprensió de textos audiovisuals i identificació i valoració com a 
representacions de la realitat. 

• Aplicació d'anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament l'interès de 
missatges escoltats i qüestionar-los, si cal. 

• Capacitat crítica per comprendre allò que s'ha escoltat i fer-se preguntes a partir 
dels continguts exposats. 

• Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres. 

Llegir i comprendre 

• Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles que fan 
referència a qualsevol àmbit de l'escola i de la vida quotidiana (material de treball, 
instruccions, anotacions, fullets informatius, documentals, publicitat, cartes, 
articles del diari, reportatges, entrevistes entre altres). 

• Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions de temes 
treballats a classe. 

• Lectura i interpretació d'esquemes, gràfics i mapes conceptuals per saber 
extreure'n la idea principal i les relacions entre els elements. 

• Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la informació que se 
n'extregui es faci a partir del text, imatges, gràfics i altres recursos que en formen 
part i sabent identificar les elements del llenguatge audiovisual i la seva funció 
expressiva. 

• Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, 
durant i després de la lectura. A més de saber aplicar les de cursos anteriors, 
caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de l'autor del text, mostrar 
una actitud crítica envers el que es llegeix, comprensió de vocabulari en 
contextos, realització d'inferències; formulació, comprovació i reelaboració 
d'hipòtesis, captació de les idees principals. 

• Respondre preguntes a partir d'un text la resposta de les quals comporti 
reelaboració. 

• Autoregulació de la comprensió d'un text: saber quan t'equivoques i què has de 
rectificar. 

• Lectura en veu alta de manera que s'ajusti el to de veu, la velocitat i l'entonació a 
l'auditori. 

• Recerca d'informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i 
els glossaris, en cas que n'hi hagi. 



• Utilització d'Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més 
habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar informació 
a partir d'enllaços i d'organitzar-la per fer-ne un treball personal. 

Escriure 

• Escriptura de textos produïts en diferents situacions i que responguin a diferents 
intencions que, sempre que calgui, han de tenir el suport d'imatges o esquemes: 
narracions, explicacions, descripcions, diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre 
d'altres. 

• Consolidació de les estratègies adquirides en cursos anteriors en el procés de 
producció de textos: pensar (intencions, destinatari, contingut possible), escriure 
(tenir present la intenció, llegir la part escrita per saber com continuar, afegir-hi o 
treure idees), revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una 
lectura en veu alta per comprovar-ne la coherència i la cohesió, i modificar el text 
a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments). 

• Expressió d'idees de forma sintètica a través d'un esquema o imatge. 
• Utilització de manera autònoma de diferents recursos per autocorregir un text o 

corregir els dels altres. 
• Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i del programari de tractament 

de textos, d'edició gràfica i de presentacions i de dibuix que permeti elaborar-hi 
textos, fer-hi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi imatges i audios. 

• Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els 
coneixements apresos. 

• Consciència que la llengua no funciona de la mateixa manera en un conte, en un 
text de ciències, en un de matemàtiques o en un poema. Cada àrea té un lèxic 
específic i una manera d'organitzar els enunciats i l'estructura del text. 

• Observació de l'organització interna dels textos per explicar, per descriure, per dir 
com es fan les coses, per recordar, per opinar, per informar, per expressar 
sentiments, per divertir-se o per jugar. Pràctica amb les diferents tipologies a 
totes les àrees. 

• Observació i ús de diferents connectors per enllaçar oracions (i, però, perquè, 
sinó encara que, no obstant...). Transformacions d'oracions en un text per ajustar 
el significat a les intencions del que escriu. 

• Observació i pràctica amb els signes de puntuació que organitzen el text en 
paràgrafs (punt i a part), que marquen el final d'oració (punt i seguit, admiració, 
interrogant, punts suspensius), o que organitzen els elements de la frase (coma, 
dos punts, cometes, guió, parèntesis). 

• Capacitat per revisar els textos d'un mateix o d'altres companys, a partir d'algun 
tipus de suport, tot el que fa referència a l'estructura i organització del text, 
puntuació, lèxic, així com els elements paratextuals que han de fer-lo més 
entenedor. 

• Reconeixement del valor social de l'ortografia per comunicar-nos amb els altres. 



Dimensió literària 

• Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a l'edat i als 
interessos del grup. 

 

3.3.2. Coneixement del medi natural, social i cultural 

L'entorn i la seva conservació 

• Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, 
fotos aèries, croquis), en diferents suports, per localitzar elements importants del 
medi físic.  

• Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del 
paisatge. Valoració d'actuacions que contribueixen a la protecció del medi. 

• Realització d'un treball d'investigació a partir del plantejament de qüestions i 
problemes rellevants de l'entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de 
l'experimentació i l'ús de diferents fonts d'informació. Argumentació oral i escrita 
de les propostes de solució. 

Canvis i continuïtats en el temps 

• Anàlisi de l'evolució d'algun element patrimonial de l'entorn proper, a partir del 
treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les 
TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni. 

• Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la 
història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la 
cultura. 

Entorn, tecnologia i societat 

• Valoració de l'impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i 
en el treball. 

 


