QUÈ FAREM EN
AQUEST PROJECTE?

I AL NOSTRE ENTORN,
COM PASSA EL TEMPS?
EL PAS DEL TEMPS
EN LES PERSONES

Reflexionarem sobre què vol dir fer-se
gran.
Ho descobrirem mesurant el nostre creixement físic i analitzant cada etapa de
la vida a través de l’observació de persones del nostre voltant.

LA CAPSA
ARRIBA TARD!

El temps passa i la capsa del projecte
no arriba. Qui la porta ens explica els
motius del retard.
A la capsa hi ha fotos, objectes antics,
rellotges, calendaris, agendes... i un joc
de pistes amb un repte: saber com podem mesurar el pas del temps per organitzar-nos.

QUÈ SABEM I QUÈ
VOLEM SABER?

És hora de resoldre el repte! Construirem un calendari per organitzar el nostre
temps.
Recollirem el més important en el nostre lapbook.

Jugarem a traslladar-nos al passat —o
potser al futur!— amb les màquines del
temps que construirem.

MESURAR EL TEMPS O NO,
AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ!

Conversarem sobre el que significa la
paraula temps i les diferents maneres
que tenim d’adonar-nos del seu pas.
Les idees principals les recollirem en un
mural, que ens servirà per planificar el
que necessitem saber.

Reflexionarem sobre el que hem après
i en farem una síntesi: el temps es fa
present en els canvis que observem en
les persones i en l’entorn. Necessitem
mesurar el temps per organitzar-nos i
poder viure en societat.

Com era el lloc on vivim? Com era la vida
en altres èpoques? Com mesuraven el
temps? Descobrirem que la natura hi tenia un paper molt important.

Prendrem consciència dels aprenentatges que hem fet i ens posarem noves
fites per assolir aquest curs.

Descobrirem que coneixem moltes paraules relacionades amb el pas del temps.

QUINA SORT PODER
MESURAR EL TEMPS!

Conversarem amb els avis perquè ens
expliquin com eren fa uns anys les coses que ens envolten.

Provarem de viure sense rellotges durant un dia sencer. Ens en sortirem?

PER A QUÈ FEM SERVIR
ELS CALENDARIS?

Prendrem consciència de la necessitat
d’estructurar el nostre dia en parts. Revisarem les nostres rutines i reflexio
narem sobre la influència d’aquesta organització per mantenir un estil de vida
saludable.
Com funciona el rellotge? Practicarem
les hores en punt!

Com podem organitzar el temps més enllà d’un dia?

HI HA DIES DIFERENTS
I N’HI HA D’ESPECIALS

Coneixerem que hi ha dies especials (festes i aniversaris dels nostres amics...) i
que podem assenyar-los en el calendari
per recordar-los. Quins són?

Explorarem diferents tipus de calendaris i agendes.
Per construir el nostre calendari, prèviament haurem de conèixer els elements
que ha d’incloure, com els dies de la
setmana i els mesos de l’any. En quin
idioma els volem escriure? Els practicarem en català, castellà i anglès.

Volem que els nens i les nenes comprenguin que…
 l temps és la successió entre el passat, el present i el futur, que regeix la majoria de les activitats humanes i que
E
es mesura a través de diferents unitats consensuades.
 l pas del temps provoca canvis en els éssers vius i l’entorn: les persones, amb el pas del temps, passen per
E
diferents etapes vitals que impliquen canvis físics, psíquics i socials. A partir de nous coneixements científics i
tecnològics, l’entorn canvia amb el pas del temps per donar millor resposta a les demandes de la societat.
Podem observar el pas del temps fixant-nos en canvis de l’entorn.
 n l’actualitat, les persones utilitzem el rellotge i el calendari com a eines principals per mesurar i organitzar millor
E
el temps. A més, faciliten la convivència en societat.

Treballarem aquestes competències bàsiques

I aquests continguts

Àmbit de Coneixement del medi

Coneixement del medi

Món actual
• Plantejar-se preguntes i trobar respostes.
• Interpretar i analitzar dades per comprendre la societat
(l’entorn) en què vivim.

Salut i equilibri personal

 bservació de canvis en fets quotidians i en objectes i
O
elements naturals (les estacions) i del patrimoni. Plantejament de preguntes. • Observació dels canvis en les
persones al llarg del temps. • Ús de les unitats de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).

• Adoptar hàbits saludables.

Llengua catalana

Àmbit lingüístic
Comunicació oral
• Produir textos orals de manera comprensible.
• Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

Expressió escrita
• Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit digital

Normes bàsiques en la interacció oral. • Ús d’estratègies
de comprensió lectora. • Reconeixement i ús de diferents
tipologies textuals: nota, rètol, llista, invitació, entrevista,
dites i frases fetes. • Producció de frases o textos breus.

Llengua castellana
Conversa: preguntes, respostes, torn de paraula, explicacions. • Vocabulari relacionat amb el pas del temps.
Comprensió d’instruccions orals.

• Utilitzar dispositius digitals.

Anglès

Àmbit artístic-plàstica

Vocabulari relacionat amb el pas del temps.

• Improvisar i crear amb els elements i els recursos bà-

Matemàtiques

sics dels diferents llenguatges artístics.

Seqüències temporals.

Plàstica
Reutilització de materials per a la producció artística i
plàstica (constucció d’una màquina del temps).

