
 Objectius 

•  Reconèixer el temps que fa.

•  Distingir entre bon temps i mal temps.

•  Valorar com afecta el temps atmosfèric  
la natura.

•  Conèixer la previsió del temps atmosfèric.

•  Identificar els símbols amb què 
representem el temps que fa.

•  Interpretar i entendre un mapa  
del temps.

•  Saber construir un pluviòmetre.
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 Competències bàsiques de l’àmbit  
 de coneixement del medi 

Dimensió món actual
 C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies 
de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

 C3 Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de 
les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.

Continguts clau

•  Fases d’una investigació:

 - L’elaboració de conclusions i síntesis.

 - La comunicació dels resultats: escrita, oral i gràfica.

• Sistema geològic: el clima.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana
 C10 Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vi-
da quotidiana de forma segura i eficient.

Continguts clau

•  Educació per a la seguretat: Les normes d’ús i seguretat en 
aparells quotidians i de laboratori.

 Competències bàsiques de l’àmbit  
 d’aprendre a aprendre 

Dimensió autoconeixement respecte  
de l’aprenentatge
C2 Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

 

 
Continguts clau

•  Tècniques d’autoavaluació i de coavaluació: activitats es-
crites, gràfiques i orals.

Dimensió aprenentatge en grup
C5 Utilitzar la interacció i les tècniques d’aprenentatge en grup.

Continguts clau

•  Tècniques de treball en grup i d’aprenentatge entre iguals: 
planificació i repartiment de rols.

Dimensió actitud positiva envers  
l’aprenentatge
C6 Adquirir el gust per aprendre i continuar aprenent.

Continguts clau

•  Utilitat dels aprenentatges.

•  Relació dels aprenentatges amb la vida quotidiana.

 Competències bàsiques de l’àmbit  
 d’educació en valors 

Dimensió interpersonal
C6 Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència.

Continguts clau

•  Normes del treball cooperatiu: fixació dels objectius co-
muns i establiment de rols.


