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Totes les dimensions 

 
-Mostra iniciativa i creativitat en els treballs d’investigació. 

-Planteja interrogants sobre problemes socials. 

-Valora les noves tecnologies com a mitjà d’aproximació amb d’altres llocs dels món. 

-Realitza la cerca d’informació a partir tant de l’observació directa com mitjançant fonts 

documentals i experimentals. 

-Interpreta i comunica els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit. 

-Troba estratègies de millora del treball cooperatiu. 

 

 

MEDI SOCIAL I CULTURAL 
(Basat en el document CS17 del Departament d’Ensenyament) 

 

Dimensió Món actual 

 
-Analitza els principals factors  de canvi del paisatge per processos naturals i humanitzats. 

-Reconeix la diversitat de paisatges i patrimonis  i la necessitat de preservar-los. 

-Interpreta plànols i mapes a diferents escales. 

-Elabora croquis i plànols senzills com a eina d’anàlisi i estudi d’un territori. 

-Utilitza diferents fonts d’informació per cercar trets  fonamentals d’èpoques passades 

situant-los en la línia del temps. 

 

 

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana 
 

-Valora la necessitat de preservar els bens naturals escassos com l’aigua i reduir l’activitat 

humana. 

-Valora la viabilitat d’un projecte sobre l’entorn utilitzant recursos digitals eficientment 

 

 

Dimensió Ciutadana 
 

-Coneix i valora el funcionament de les societats democràtiques. 

-Respecta la diversitat cultural de l’entorn, de Catalunya i Espanya. 

-Identifica les normes de convivència i respecta els Drets i Deures de les persones. 

-Descriu i analitza els canvis provocats per la globalització valorant algunes de les causes 

de les desigualtats actuals. 



MEDI NATURAL 
(Basat en el document CS15 del Departament d’Ensenyament) 

 
 

Dimensió Món actual 

 
-Reconeix i explica la presència de microorganismes en el medi. 

-Relaciona l’estructura d’un ésser viu amb les seves funcions. 

-Planifica i experimenta sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria: hipòtesis, 

selecció de material, registre de resultats i conclusions. 

 

 

Dimensió Salut i equilibri personal 

 
-Identifica els principals òrgans del cos humà i les seves funcions. 

-Relaciona el bon funcionament del cos humà amb determinats hàbits de salut. 

-Coneix les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut. 

 

 

Dimensió Tecnologia i vida quotidiana 
 

-Utilitza les noves tecnologies com a eina de recollida d’informació d’experiments 

realitzats. 

-Realitza projectes de construcció de maquetes, objectes,...mostrant responsabilitat en les 

tasques tant individuals com cooperatives. 

-Planifica i selecciona adequadament els materials necessaris per a projectes de 

construcció. 

 


