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CONEIXEMENT DEL MEDI

L’àmbit de coneixement del medi té quatre dimensions i cadascuna d’aquestes
dimensions tindrà el valor d’un 25% en la nota final del trimestre.

Medi natural

1. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions

entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes.

2. Mostrar una actitud de respecte pel medi.

3. Classificar animals i plantes de l’entorn proper i reconèixer les característiques

bàsiques d’acord amb criteris científics.

4. Identificar les parts del cos que permeten el moviment, relacionar-les amb altres

òrgans i comprendre el funcionament del cos humà des d’un sentit global. Relacionar

la nutrició amb l’obtenció d’energia i el creixement.

5. Valorar positivament la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene,

l’alimentació, l’exercici físic i el descans com a hàbits saludables que és recomanable

mantenir, tot discernint les activitats que perjudiquen la salut.

6. Saber muntar, desmuntar i utilitzar algunes màquines senzilles, analitzant el seu

funcionament, posant atenció especial a l’energia que utilitzen.

7. Valorar la importància de fer un ús responsable de les fonts d’energia.

8. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-los amb els seus

usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants.

Medi Social i cultural

1. Reconèixer i explicar, recollint dades i utilitzant aparells de mesura, les relacions

entre alguns factors del medi físic i les formes de vida i activitats humanes.

2. Mostrar una actitud de respecte pel medi.
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3. Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn  proper i

establir comparacions amb altres tipus de paisatges.

4. Utilitzar plànols i mapes, així com mecanismes d’orientació espacial per situar-se en

l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.

5. Conèixer i valorar el funcionament bàsic de les institucions municipals i comarcals i

els mecanismes democràtics de participació, utilitzant-los per participar activament al

centre escolar.
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