CRITERIS D’AVALUACIÓ DE MEDI CICLE
MITJÀ
MEDI SOCIAL I CULTURAL
Dimensió Món actual
- Conèixer el Sistema Sol-Terra-Lluna així com les relacions entre els moviments de
rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions.
- Registrar, representar i interpretar dades meteorològiques.
- Saber quines formes de relleu i accidents geogràfics hi ha.
- Fer ús i elaboració de plànols i mapes.
- Conèixer els climes de Catalunya i comparar amb altres climes que podem trobar a
l’entorn.
- Reconèixer la diversitat de paisatges.
- Identificar l’evolució humana i alguns aspectes de la vida quotidiana al llarg del temps.
- Conèixer els continents i oceans del planeta Terra.

- Plantejar interrogants sobre determinats fets i fenòmens
-Trobar estratègies de millora del treball cooperatiu.
- Mostrar actitud de cooperació i participació davant el treball cooperatiu.

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana
- Fer ús de fonts històriques diverses per obtenir informació.
- Realitzar la cerca d’informació a partir tant de l’observació directa com mitjançant fonts
documentals i experimentals.
- Mostrar iniciativa i creativitat en els treballs d’investigació.
- Interpretar i comunica els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.

Dimensió Salut i equilibri personal
- Identificar els hàbits d’higiene, de descans i d’exercici físic que afavoreixen una vida
saludable.
-Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.
- Ser capaç d’expressar sensacions i emocions personals.
- Respectar les sensacions i emocions dels altres.

Dimensió Ciutadana
- Saber quina és l’estructura econòmica i la organització social i política dels municipis.
- Conèixer les comarques de Catalunya.
- Respectar la diversitat cultural i social.
- Conèixer i respectar les normes bàsiques per a desplaçar-se com a vianants i com a
usuaris d’un mitjà de transport.
- Reconèixer situacions que poden comportar risc, especialment les relatives a la mobilitat
viària.
- Planificar viatges utilitzant diferents mitjans de transport amb l’ajuda de guies de viatge,
fullets turístics, mapes de carreteres i ferrocarril, etc.
-Aplicar els principis democràtics de respecte, solidaritat i justícia.
-Conèixer els deures i drets de les persones.
-Participar en les activitats que proposa l'escola.

MEDI NATURAL
Dimensió Món actual
- Classificar animals de l’entorn proper i reconèixer les característiques bàsiques d’acord
amb criteris científics.
- Classificar els animals vertebrats dels invertebrats.
- Reconèixer les parts d’una planta.
- Reconèixer els elements naturals i humanitzats.
- Saber els ossos i músculs del cos humà.
- Relacionar els diferents músculs, ossos i articulacions de l’organisme amb la part
corresponent del cos.
- Identificar els diferents òrgans dels sentits de les persones i dels animals.

- Plantejar interrogants sobre determinats fets i fenòmens
-Trobar estratègies de millora del treball cooperatiu.
- Mostrar actitud de cooperació i participació davant el treball cooperatiu.

Dimensió Salut i equilibri personal
- Conèixer els aparells que intervenen en la funció de nutrició de l’ésser humà (aparells
respiratori, digestiu, circulatori i excretor) i relació entre ells.

- Identificar els hàbits d’higiene, de descans i d’exercici físic que afavoreixen una vida
saludable.
-Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.
- Formular propostes d’activitats creatives per a la gestió dels temps de lleure, individual i
col·lectiu.

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana
-Utilitzar les noves tecnologies com a eina de recollida d’informació d’experiments
realitzats.
-Realitzar projectes de construcció de maquetes, objectes...mostrant responsabilitat en
les tasques tant individuals com cooperatives.
-Planificar i seleccionar adequadament els materials necessaris per a projectes de
construcció.

Dimensió Ciutadana
- Fer un ús responsable de l’aigua.
- Fer un bon ús del reciclatge a l’escola.
- Simular situacions en les quals el diàleg i el debat contribueixin a la resolució de
conflictes.
- Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi ambient i prendre
consciència de la deterioració que hi ocasionen aquestes intervencions.
- Adoptar pautes de conducta per a la defensa del medi ambient.

