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Educació Primària
Una proposta que promou
el pensament i l’esperit crític
a partir de la comprensió
de la informació per tal que
els alumnes i les alumnes siguin
persones compromeses i resilients.

Presentem una proposta
integral i personalitzable,
perquè puguis escollir l’opció
més adequada i garantir així
l’equitat en l’alumnat.

A partir de propostes
competencials
i dels treballs cooperatius,
l’alumnat converteix
la informació en coneixement.

Les situacions d’aprenentatge
es basen en contextos reals
propers a l’alumne cosa que facilita
la contextualització dels continguts
i l’aprenentatge significatiu.

BARCANOVA aposta
per una educació inclusiva,
que respon a la diversitat de les
necessitats de l’alumnat i facilita
recursos que permeten diferents
formes d’utilització i acostament
a la informació digital i audiovisual.

Els nous programes de Coneixement
del Medi natural, social i cultural
EXPERIMENTA i ENTORN
disposen de material d’aula
que ajuda en la construcció
de l’aprenentatge.

Les guies d’aula i els recursos
que oferim al professorat,
en el web www.barcanova.cat,
completen els programes perquè
l’aprenentatge sigui un èxit.

Tots
els prog
ra
incloue mes
n el nou
projecte
dig
Edudyn ital
amic.
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El programa té en compte el pas de l’Educació Infantil a l’Educació Primària amb uns materials i un projecte digital
adaptats als primers cursos. i que es proposen en diferents formats. D’una banda, un dossier amb tota la informació
de Coneixement del Medi i, de l’altra, dos dossiers, un que inclou tota la informació relacionada amb Coneixement del
medi natural i un altre, amb la informació de Coneixement de Medi social i cultural.
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Programes Experimenta i Entorn

Programa Entorn

ISBN 978-84-489-5825-1

El programa EXPERIMENTA en els cursos de 1r i 2n de Primària
Els nens i les nenes que arriben a 1r estan avesats a treballar a partir de propostes i activitats
senzilles, normalment en un sol full que, sovint, conté una sola proposta d’activitat. Així, doncs,
cal parar especial atenció a aquesta transició de l’Educació Infantil a la Primària. Per això, la proposta
del programa EXPERIMENTA és acostar, encara més, l’Educació Primària a l’Educació Infantil.
Una nena i un nen van presentant els temes que es tracten, que generalment parteixen de situacions
quotidianes properes a l’alumnat. A partir d’aquí es plantegen unes activitats amb enunciats curts
i amb lletra de pal, en el 1r trimestre, i amb lletra lligada i d’impremta en el 2n i en el 3r trimestre.

I tu, has cres cut
at?
des del curs pass

descobrim

El temps passa
i canviem
SOCI ETATS
I TERR ITOR IS

JA S’ACABA
L’ESTIU!

FEU GRUPS DE 4 I MARQUEU
LA VOSTRA EMPREMTA:

N’HI HA CAP D’IGUAL?

HE CRESCUT!

SÍ

4. QUI CUIDA BÉ
ELS SEUS ULLS?
MARCA-HO.

ELS ÉSSERS INERTS,
COM ELS OBJECTES, LA TERRA
O L’AIRE, NO TENEN VIDA.

LES EMPREMTES DELS DITS

24. ENCERCLA

AMB ELS
ULLS
VEIEM CO
M SÓN
LES COSE
S.

LES PERSONES,

ELS ÉSSERS VIUS.

ELS ANIMALS

I LES PLANTES SÓN
ÉSSERS VIUS.

NO

FES UN DIBUIX AMB EMPREMTES.

25. RESSEGUEIX I SABRÀS QUÈ FAN TOTS
ELS ÉSSERS VIUS.

9

32

COMENCEM 2

COMENCEM 1
nπu

COMENCEM 2

P–arlen

trenta-–dπfi

46

Es reprπdueixen

NO

SÍ

M–π◊en
S’–alimenten

Es relaciπ÷en

en

Camin

Creixen
J–uguen

COMENCEM 2

N–eixen

36

5.

COM CUIDES ELS TEUS ULLS?

trenta-sis

–quaranta-sis

El primer trimestre de 1r, té un format que recorda el treball d’Infantil, per tal que sigui més fàcil
fer aquesta transició. Es tracta dels blocs Comencem Socials i Comencem Naturals.

Activitats pensades
per conversar en parella.

Tant per al 2n com per al 3r trimestre de Coneixement del Medi 1 i també per a cada
trimestre de Coneixement del Medi 2, s’ofereixen tres unitats en cada cas que tenen
els apartats següents:

poble
Vius en un t?
ciuta
o en una

kcal

Greixos

Valor en
ergètic
Greixos
Hidrats
de carb
oni
dels quals
sucres
Fibra ali
mentària
Proteïne
s
Sal

g
g

dels quals sucres

g

Fibra alimentària

g

Proteïnes

g

Sal

g

Per a 100 gram

s, quin producte

• ... valor energètic?

Quilòmetres
que ha fet
km

g

km

g

km

g

km

g

• Creus que, a casa teva, feu consum
Explica-ho a classe.

• ... proteïnes?

a classe sobre
els avantatges

ltats i decidiu
a apartat.

i els inconvenients

guanya en cad

de comprar

14

Descobrim /Experimentem

Presenta una situació
real i propera als infants
per fomentar el diàleg a l’aula.

Breu proposta per descobrir
algun element de l’entorn
o fer algun experiment molt
bàsic, que els apropi
a la cultura científica

de proximitat?

• Debateu

ú els vostres resu

Pàgina inicial de la unitat

Proposem activitats
perquè s’avaluïn
per competències.

km

g

té més ...

UNITAT 1

UNITAT 1

UNITAT 2

6.

Traça, sobre el dibuix, un camí perquè
l’Anuar pugui
arribar al lloc on és l’Arian.

g

• ... sal?

Poseu en com

vint-i-quatre

VE DE LLUNY.

Continent d’origen

Producte

kcal

?

ni?
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ESTIGUES ALERTA

I FIXA’T EN ELS
SENYALS DE TRÀNSIT!

Investiga, i completa
EL QUE
la taula amb el nom de cinc
CONSUMIM ?
productes que consumiu a

• ... fibra alimentària

• ... hidrats de carbo
• ... sucre?

7

D’ON PROVÉ

9.

les distàncies aproximades.

Hidrats de carboni

quin producte

SOVINT

casa teva (aliments, roba, estris…).
Fes servir internet per calcular

Valor energètic

set

M’ENCANTE N AQUESTS
BANCS TAN MODERNS!

Per grups, port
LES PATATES
FREG IDES
eu, cada un, una
etiqueta TENE N MOLT S
amb la informa
GREI XOS…
ció nutricional
d’un producte
envasat i ano
I ELS
teu la informa
ció per als 100
ESPÀ RREC S
g.
La informació
serà semblan
t a aquesta:
MOLT POCS.

UNITAT 1

SOCIETATS
I TERRITORIS

descobrim

1

El lloc
on visc

Activitat en què és necessari
fer alguna acció a la xarxa:
recerca d’informació, accés
a recursos, etc.

12

productes que

• Explica com indicaries el camí
a

l’Anuar.

dotze

venen de lluny.

catorze

Trobaràs l’enllaç per calcular les distàncies

cat.
en l’espai personal del web www.barcanova.

Pàgines d’unitat en què
el contingut es vehicula
a partir del que diuen
els nens, que fan de fil
conductor.

Activitats digitals per treballar a l’aula
amb la pissarra digital interactiva (PDI)
i que estan disponibles en l’espai
personal del web www.barcanova.cat.

em poso a prova

AND NOW, IN ENGLISH!
1. Draw these foods:

o ultraprocessats.
Naturals
Processats o ultraprocessats

5. Ordena les parts de l’aparell digestiu segons per on passa
l’aliment.

DENTS

G
ESÒFA

ANUS

2. Match the pictures to the correct description.
D R ES

ER IN G

NG

UNITAT 2

IN G

CO M BI

UNITAT 2

processats.
nts naturals dels
Sé distingir els alime
dins de
t que fa el menjar
Conec el recorregu
l’aparell digestiu.
de dents.
tipus
ents
difer
Sé distingir els
sos grups
aliments en els diver
Puc classificar els

38

trenta-sis

de les cases i, fins i tot, sota terra.
invasores
A les ciutats també hi veiem espècies
han arribat a través
alliberades pels humans o que hi
, amagades en
distància
llarga
de
ments
desplaça
dels
avions o en vaixells mercants.
La producció d’aliments té un gran impacte sobre
el medi ambient. L’agricultura i la ramaderia ocupen

PROU DE MALBARATAR ALIMENTS!

extensions de terra enormes, consumeixen molta
aigua i fan servir màquines molt contaminants, fins

Per treballar els objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

del plat de Harvard.
dieta sana.
jar per seguir una
Sé què he de men
tenir energia.
s he de dormir per
Sé quantes hore
s
hàbit
eixo uns bons
Faig esport i segu
d’higiene.

al punt de generar una cinquena part dels gasos
que causen l’escalfament global de la Terra.
Hort
Parc urbà.

Tanmateix, un terç dels aliments que produïm no
urbà.

són ingerits mai per ningú. Per exemple, algunes
fruites i verdures són descartades al camp, abans

adequats
de ser collides, perquè no tenen la mida o l’aspecte
Observa les fotografies. Són indrets
per parelles. que agraden als consumidors, alhora que a les llars
llencem restes que es podrien aprofitar o deixem

per a la fauna urbana? Parleu-ne

cinquanta-set

57

caducar els aliments. Mentrestant, arreu del món
hi ha milions de persones que passen gana.

trenta-vuit

Menjar que
es podreix
un abocad en
or.

And now, in English!

Observa
QUINS SÓN ELS PROBLEME S
DE LA VOSTRA POBLACIÓ?

Una acció de voluntariat

HI HA ESPAIS

NATURALS QUE
PODEU CUIDAR?

HI HA PERSONES
O ANIMALS QUE

les fotografies.
Què n’opines?

• Quins problemes ajuden a solucionar els voluntaris

Creus que, de situacions

de les fotografies?

NECESSITE N AJUDA?

A

PROJECTE FINAL

Pàgina per començar a introduir
l’anglès. També serveix per fixar
alguns dels conceptes bàsics
treballats en la unitat.

com aquestes, se’n veuen
a casa nostra? Feu grups i parleu-ne

.

B

Repartiment
d’aliments.

cinquanta-cinc

• Feu una pluja d’idees

a classe i anoteu-les en una llista
a la pissarra i copia-les aquí.

Projectes cooperatius

• A continuació, formeu grups
de cinc i repartiu-vos els

D

C

projectes.

ó fareu?
• Quina acci
anitzareu?
• Com ens org
ció
alguna associa ui
ha
Hi
•
itució que valg
inst
na
o algu
abans?
la pena visitar
u?
are
tact
• Com hi con

Treball cooperatiu

TREBALL COOPERATIU

vant

54

Enda eu que
i no oblid nformar
d’i
haureu e de com
la class anat
us ha

A
B
C

ncia!

l’experiè

cinquanta-quatre

TREBALL COOPERATIU

Al final de cada trimestre (i al final
de cada bloc, en el 1r trimestre
de Medi 1) es proposa un treball
cooperatiu en què l’equip ha de resoldre
la proposta que se’ls planteja.

llocs on habitem, ocupem
Quan les persones construïm els
x, molts animals
l’espai i alterem el medi natural. Tanmatei
a per viure-hi.
troben, a les ciutats, un bon ecosistem
s, com els
domèstic
animals
dels
més
a
A l’hàbitat urbà,
animals salvatges. Hi
gossos i els gats, hi ha també molts
viuen als
que
peixos,
i
amfibis
ha mamífers, ocells, rèptils,
carrers, a les esquerdes
parcs i als llacs urbans, als rius, als

PROJECTE FINAL

SHOW

És al final de cada unitat, per avaluar
si s’han assolit els continguts treballats.
L’última activitat és de metacognició,
per reflexionar sobre el propi procés
d’aprenentatge.

6. Marca el que saps.

S IN G

IN G
WA S H

36

BOCA

DAIRY

FRUIT

BR U SH

INTESTÍ GRUIXUT

ESTÓMAC

INTESTÍ PRIM

PROTEGIM LA FAUNA DE LES CIUTATS

Em poso a prova

ts

naturals i el de dos aliments processa

VEGETABLE

MEAT

FISH

4. Escriu el nom de dos aliments

D

Trobaràs l’enllaç al mapa d’entitats

cat.
en l’espai personal del web www.barcanova.

cinquanta-tres
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Quatre projectes, dos per curs i matèria,
en els quals es planteja als alumnes una situació
que els és propera en què hauran de treballar
en grup, investigar i dur a terme una activitat
o desenvolupar el producte acordat prèviament.
En el programa ENTORN, les unitats tenen la mateixa
estructura que en el programa EXPERIMENTA.

55

EXPERIMENTA

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT

MEdi

del

coneixements

3 3

MEdi
natuRaL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

dossier d’aprenentatge

Programa Experimenta

Programa Experimenta

Programa que presenta tots els continguts
de Coneixement del Medi natural, social i cultural
en el volum de Coneixements, i les activitats
corresponents en el Dossier d’aprenentatge.

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

Programa Entorn

CoNEIXEMENT
del

MEdi

sociaL

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

3 3
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CoNEIXEMENT

MEdi

ENTORN
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del
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DIGITAL

del

PROGRAMA

i Cultura

l
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tria la teva opció

PROGRAMA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

De 3r a 6è de PRIMÀRIA

Oferim la doble proposta de format. Tria l’opció que vulguis i et sigui més còmode.

Programa Entorn

Programa que presenta els continguts i les activitats
corresponents en un mateix volum fungible tipus quadern,
de cada matèria per separat:
• Coneixement del Medi natural
• Coneixement del Medi social i cultural

Programa Experimenta
Presenta els continguts en dos volums separats: el volum de Coneixements amb la part més teòrica,
i el Dossier d’aprenentatge, que inclou activitats que es poden fer en les pàgines del mateix dossier.

CoNEIXEMENT

CoNEIXEMENT
del

MEdi

MEdi

del

coneixements

5

Programa Experimenta

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

3

coneixements

Programa Experimenta

ISBN 978-84-489-5832-9

ISBN 978-84-489-5837-4

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT
del

MEdi

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT

MEdi

del

dossier d’aprenentatge

3

Programa Experimenta

5

dossier d’aprenentatge

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

Programa Experimenta

ISBN 978-84-489-5833-6

ISBN 978-84-489-5838-1

Coneixements

Dossier d’aprenentatge

Explicacions i reflexions per entendre el medi on
habiten, tant l’entorn natural com el social i cultural.

Activitats competencials d’observació i experimentació
que estimulen l’aprenentatge i fomenten l’esperit crític.

Els programes EXPERIMENTA de 4t i 6è de Primària seran NOVETAT en el curs 23-24

Programa Experimenta

1

Som de dia,
som de nit!

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT
del
E

ents
coneixe
m

Has mirat mai

SOCIETATS
I TERRITORIS

ATENCI

Ó:

Descriur
em com
es vivia
Valorare
en la pre
m la im
història.
portànc
romanitza
ia històr
ció del
ica de
territori
la
Coneixe
català.
rem les
principa
lunya me
ls
fite
s de la Ca
dieval.
taAnalitzar
em com
ha
n
canviat
Catalun
les ciutat
ya al llar
s de
g del tem
ps.

TATS
SOCIE ORIS
RIT
I TER

ATENCIÓ:
Reflexionarem sobre el dia i la nit.

De tot el que
has apunta
t,
què es trob
a a l’univer
s, fora
del nostre
planeta?

Saps per què
els globus
que represe
nten la Terr
a giren?

Els
NOSTRES
ORÍGENS

Reconeixerem els elements bàsics del sistema Terra-Sol-Lluna.
Diferenciarem els moviments de rotació i de translació.

De dia o de

previs

el cel i has

Marca les form
es que pot

tenir la llun
a:

nit?

Saps si, en l’antiguitat, les
Què passa
tracte
dones rebien un
al cel de dia?
dels
igualitari per partQuè

passa
al cel de nit?

homes?

vist la lluna?

Què pa
ss
de dia? a en una ciu
ta
Q
una ciu uè passa en t
tat de
nit?

Saps quant temps
fa que els romans van
arribar a Catalunya?
Hi van trobar un país
despoblat o ja hi havia

Experimentarem amb llums i ombres.

M di

gent?

8

En llocs com aquest es

L’aqüeducte de les Ferreres,
a Tarragona.

van construir molts vaixells a la Catalunya

A LA TEVA
POB LACI Ó,
HI HA UN
MUS EU D’ HIST
ÒRIA ? DE QUIN
A
ÈPOC A SÓN
ELS OBJ ECTE
S MÉS
ANTI CS QUE
S’ HI CON SERV
EN?

PER QUÈ ES FA
DE DIA? PER QUÈ
ES FA DE NIT?

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ca,
En aquella èpo
essitaven
per a què nec
s
s els nostre
tantes nau
ats?
avantpass

UNITAT 3

3

medieval.

23

7

UNITAT 3

coneixements

Programa Experimenta

3
Pàg.
41

Si mirem el
cel, podrem
veure
moltes cos
es! Fes una
llista de tot
que pots veu
el
re quan mir
es el cel.

UNITAT 1

Aquests són els apartats que conté cada
una de les 9 unitats didàctiques.

coneixements

Coneixements

previs

Les Drassanes,
a Barcelona.

24

Es presenta una escena amb algun personatge
que interpel·la l’alumnat per encetar la reflexió
i el diàleg sobre el tema que treballaran. S’indica
el bloc de sabers en què se centra la unitat.

Pàgina en què es treballen alguns coneixements
previs que l’alumne hauria de tenir assolits,
per valorar el que sap sobre aquell tema.

L’INICI DE LA HISTÒRIA. L’EDAT ANTIGA
L’edat antiga va des de la invenció
de l’escriptura
(fa uns 5.500 anys) fins a la fi de
l’imperi romà
d’Occident l’any 476.

Pàg.
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Els grecs
Fa uns 2.600 anys (cap a l’any 575
aC),
un poble de navegants, els grecs,
van
arribar al que avui és Catalunya
i hi van fundar dues ciutats: Empòrion
(Empúries) i Rhode (Roses). Així va
ser
com van entrar en contacte amb
els
ibers, que eren els descendents
dels
pobladors prehistòrics.

Icona que remet a la pàgina
del Dossier d’aprenentatge
corresponent.

Empòrion era una ciutat emmuralla
da, amb carrers rectes i ben ordenats,
temples, una àgora o plaça principal
i
una estoa o mercat amb porxos.
Els
emporitans obtenien, dels seus
veïns
ibers, metalls, espart, sal i cereals
a canvi
d’oferir-los ceràmica, vi, oli, armes
i perfums.

Gr
al grec àcies
s,
van co els ibers
primer nèixer les
es m
l’escrip onedes,
i el co tura
nreu
l’oliver de
a.

Els ibers

Divendres pel futur!

MAPA CONCEPTUAL

Pàg.
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Introd ucció del projec te

•

Què us semblaria organitzar una campanya
de conscienciació a l’escola per ajudar
a aturar el canvi climàtic?

La història
de Catalunya

QUI ÉS

es divideix
en etapes

AQUESTA
NOIA?

paleolític
prehistòria

neolític

edat dels metalls

La ciutat grega
d'Empúres.

edat antiga

romanització

UNITAT 3

Com pot ser això? Som iguals perquè
Tots som diferents i tots som iguals.
tots tenim un nas, dos ulls, una panxa,
som nens i nenes, som persones,
hi ha persones que són més altes,
perquè
diferents
Som
un parell d’orelles…
amb els ulls
n’hi ha que són primes, grasses,
Inscripcions ibèriques
n’hi ha que tenen la pell morena,
en una estela funerària.
més ample o més punxegut…
blaus, marrons, verds, amb el nas

Van arribar a desenvolupar un
sistema propi d’escriptura que
encara no hem desxifrat.

26

Iguals i diversos

classe tenim
nenes de la
Els nens i les
en comú.
cterístiques
moltes cara
trets ens
tir aquests
par
s,
com
El fet de
s amb els altre
entificar-no
yes
permet d’id
tres compan
nos
les
e
comprendr
ys.
pan
com
i els nostres

El que tenim en comú
ens
uneix. És normal que
tinguem
tantes coses en comú
, ja que
tots som humans.

arribada
dels musulmans

MOU
La TERRA es edat
mitjana

orígens
de Catalunya

UNITAT 3

També eren artesans hàbils
que elaboraven eines de ferro,
teixits, ceràmica i escultures.

regne dels visigots

MAPA CONCEPTUAL

SOM AIXÍ

al voltant del sol
TRANSLACIÓ

30
durant

durant

sobre si mateixa
ROTACIÓ

corona d’Aragó

Introd ucció del projec te

dia i nit

equador

hemisferis
nord i sud
fases de
la lluna

SABIES QUE
BLANC
EL TAURÓ
DENTS
TÉ TRES MIL O SIS
CINC
I FA UNS
LLARG?
DE
RES
MET

això ocasiona

pols

Medusa
xa.
de cai

estacions
de l'any

primavera

estiu

tardor

SABIES QUE
EL PEIX
LLEÓ TÉ UN
PODERÓS
VERÍ A LES
SEVES
ESPINES?

S
QUE EL DUSA
POP
SABIES
LA ME
ST
UE EL
LES DE
ES
ES Q S TÉ AQUE
TENTAC IXA FAN TR
SABI
BLAU ISAR QUE
DE CA DE LLARG?
ELLS
R AV
D’AN
METRES
R PE VERINÓS?
LO
CO
OLT
ÉS M

Peix lleó.

UNITAT 1

UNITAT 5

PROJECTE COOPERATIU 3

NO HO SÉ, PERÒ

EM FA MOLTA POR
EL TAURÓ BLANC!

Pop d’anells
blaus.

95

14

Pàgines en què es desenvolupa
el contingut de la unitat.

31

mars no té comparació. És un món
fascinant, però també perillós. Molt

QUINA ÉS L’ESPÈCIE
MÉS PERILLOSA ?

49

US AGRADARIA
FORMAR-NE PART?

Tauró blanc.

• Els mars i els oceans són plens

perillós!

hivern

Hi ha algunes característiques
que ens diferencien de les
persones del nostre entorn.
Com que no som robots, tots
som diferents, som diversos.

EL SEU
MOVIMEN
T
S’ANO
FRIDAYS MENA
FOR FUTU
RE
O «DIVE
NDRE
PE L FUTU S
R».

s
Les espècies més perillose
del mar

de vida. La bellesa dels animals
i les plantes que viuen al fons dels

365 dies

24 h
això ocasiona

hores
de sol

La diversitat ens uneix.
Compartir la nostra diversitat
amb els altres ens permet
entendre altres maneres
de ser, de pensar i de sentir.

•

La Greta Thunberg va iniciar una
vaga estudiantil, l’agost de l’any
2018,
per manifestar-se pel clima, cada
divendres, davant l’edifici del Parlament
suec. Des d’aleshores ha participat
en moltes accions per fer front a
l’escalfament global. Ella considera
que estem davant d’una crisi climàtica
i que els polítics han d’actuar «com
si casa seva s’estigués cremant».
Ha pogut parlar davant de persones
molt importants, com ara representa
nts
de l’Assemblea Anual del Fòrum
Econòmic Mundial (2019). La Greta
reclama
als adults que es mobilitzin per millorar
el futur dels nens i les nenes.

Mapes conceptuals de les idees
principals de la unitat

PROJECTE COOPERATIU 1

Pàg.
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LA GRETA THUNBERG, UNA ACTIVISTA
DEL CLIMA, NASCUDA A SUÈCIA
L’ ANY 2003.

període ibèric

Els ibers ocupaven l’est de la Península

i la major part de l’actual Andalusia.
Tot i que
compartien la mateixa cultura, s’organitza
ven en tribus independents dirigides
per
cabdills militars. Vivien en poblats
fortificats com ara els d’Ullastret,
Calafell i els Vilars d’Arbeca. Es dedicaven a l’agricultur
a de secà, a la ramaderia i a la pesca.

Activitat que pot servir per
parlar d’un dels 17 objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

Al final de cada trimestre hi ha
un projecte cooperatiu.

Programa Experimenta
Dossier d’aprenentatge

A PORTAR-ME

EL FILL A L’ESCOLA
AMB BICICLETA
I ENS TOCA

RESPIRAR AIRE
MOLT CONTAMINAT.

anys.

Per tant, fa

Com hi van arribar els primers pobladors

grecs?

Balls

Coneixement del medi • 5è

The materials they are made of.

A l’hora de prendre una decisió, totes les opinions valen el mateix?

Com t’imagines la vida a Empòrion?

Pensa en els arguments, en
uti-les conseqüències positives i en les

negatives. Estaries a favor d’aquest canvi o hi estaries en contra?
Per què?

UNITAT 3

42

Quines d’aquestes

5. Past, present or future?

la dracma emporitana, que

seves mercaderies als ibers.

- gerra - plata
blat - vi - espasa de bronze - cacauets
espart - perfum
gots de ceràmica - sal - civada blat de moro - oli d’oliva - plom
grecs als ibers?
mercaderies podien vendre els

Quines mercaderies compraven

Children’s need to play.

The dresses they are wearing.

als teus comi explica,
erales
n, investiga com
Totes
opcions tenen punts a favor i en contra. Quina opció creus
Tria un edifici o una part d’Empòrio
esbrinat.
que beneficia més persones?
panys i companyes, el que hagis

7. A l’estoa. Els grecs ja feien servir monedes,

Nothing at all

Dolls

Children

oldest doll is 2,000 years old; the
These dolls are different ages. The
has changed? What hasn’t changed?
youngest one is 1 year old. What
you think that have changed and
Draw blue circles around the things
think that have not.
green circles around the things you

ia?està en contra d’aquest canvi?
Qui està a favor i qui

grecs a aquesta part de la Mediterràn
Per què creus que van venir els

litzaven per comprar i vendre les

Es proposen
activitats per avaluar
ler competències.

Coneixement del medi • 5è

ACOMPANYO

ELS PRODUCTES.

Quan va ser fundada aquesta ciutat?
aC.

UNITAT 3

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Programa Experimenta

NECESSITO

VINGUIN
a A LA BOTIGA
Respon

Empòrion, la ciutat dels grecs.
aquestes preguntes:

In the

, dolls were made of bone or porcelain.

In the

, dolls are made of fabric or plastic.

In the

, maybe dolls will be made of bamboo.

48

els grecs?

època?
Quines no es coneixien en aquella

UNITAT 3

3

EN SORTIR DE L’ESCOLA,
ELS NENS I NENES PODREM
JUGAR A FET I A AMAGAR.

UNITAT 3

dossier d’aprenentatge

can you see in it?

Coneixement del medi • 3r

M di

HE PAGAT PER TENIR
UN COTXE I TINC DRET
A CIRCULAR.

could?atWhy?
this picture. What
4. Dolls forever! Look carefully

QUE ELS CAMIONS
L’INICI DE LA HISTÒRIA. L’EDAT ANTIGA

6.

Aquesta icona remet
a la pàgina del llibre
de coneixements en
què es presenta la part
teòrica corresponent.

2. Travelling into the past. Which of the historical
periods you have studied would
you visit if you

13.

Qüestió d’interessos. Alguns veïns
i algunes veïnes de l’escola
han demanat a l’Ajuntament que
converteixi el tram del carrer de
davant
de l’escola en zona de vianants.
Aquest canvi agrada a molta gent,
però
no a tothom. Llegeix les opinions
i respon.
M’ANIRÀ MOLT BÉ; VAIG
AMB BASTÓ I SEMPRE TINC
POR QUE M’ATROPEL LIN.

Pàg.
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K R A T S
R D A L H
T E R Y O
T H I T E
A R S I C K L E
O G A I A T X T
M U I Y A Y O S
B O N E S T O N

Coneixement del medi • 3r

CoNEIXEMENT
del
E

Pàg.
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O T I
S W O
P O T
A R I

Activitat que pot servir
per parlar d’un dels 17 objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

I aquests són els apartats que conté el Dossier d’aprenentatge,
en cada una de les unitats.

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

AND NOW, IN ENGLISH!

1. Are you an archaeology expert?. Circle the names
of five things that might be
found during and archaeological
dig.

And now, in English!

39

Es proposen algunes activitats per conèixer
la terminologia de la unitat en anglès.

47

hem après en aquesta unitat.

Poc

M’he implicat?

He après?

He mostrat interès?

Molt

Bastant

E He deixat que m’ajudessin quan
diferents?
tenia dubtes.
meva fa més fred
explicar
per què la
a l’hivern
ia convèncer
F Saps
M’agradar
família

B

Catalunya.

17

Per grups, debateu com vivien les
dones gregues i les romanes.

C

F

E

Dins d’aquestes societats, quines
dones estaven pitjor?

D

2. Marca segons el que saps.

Molt

Força

Què hauria calgut fer per millorar la seva situació?

Gens

TREBALL D’OBSERVACIÓ

49

50

Tre bal l d' apl ica ció

homes i dones?
t la igualtat entre
societat ha assoli
ió. No t’oblidis de
Creus que la nostra
i demana-li l’opin
de la teva família
Parla amb una dona
les romanes.
dones gregues i
les
sobre
text
llegir-li el

Coneixement del medi • 3r

a) A la tortuga no li passa res si menja

plàstics.

b) Els nens i les nenes podem lluitar
contra la contaminació.
c) Per reduir l’ús del plàstic, hem
de fer servir bosses de roba.
d) El clima no canvia mai per culpa
de les persones.
e) Els plàstics embruten el mar.

7.

El clima determina el paisatge. Per
què a l’alta muntanya hi trobem
avets i cases amb teulades de dos
vessants?
Perquè els avets i les cases amb
teulades
fan bonic.

1. Per què brillen al cel els estels que
observa?
Per la combustió dels gasos que
els componen.

3. L’avi li ha explicat sovint que, quan

roca
ell era petit, va caure, del cel, una
al poble del costat. Què devia ser?
Un asteroide.

Perquè reflecteixen la llum del Sol.
la
Perquè reflecteixen la llum de

Un cometa.

Terra.

Un meteorit.

Perquè el seu moviment en òrbita

Potser li falla la memòria; aquestes coses no poden passar.

genera llum.
Perquè el seu moviment en òrbita
genera calor.

2. De vegades un planeta resulta visi-

de
ble com un punt brillant poc abans
sortir.
pondre’s el sol o poc abans de

Els avets i les cases poden substituir-

per palmeres.

com
les teulades de les cases estan adaptade
s
per aguantar el pes de la neu.

Un roc volant.

de la
ters que cobreixen la superfície
Lluna. Com es van formar?
Per impactes de meteorits.
s.
Per antigues erupcions volcànique
Per antics tsunamis lunars.

És Venus.

Pels allunatges de les naus espacials de la Terra.

És Neptú.
És Júpiter.

55

4. A la Marta li agrada mirar els crà-

És Mart.

És Urà.

se

Perquè tant les branques dels avets

En realitat no existeixen; són un efecte òptic.

1r TRIMESTRE

ser Guifré el Pilós?
Pots explicar qui va
?
s artístiques del passat
Valores les manifestacion
una ciutat,
mapa històric? En visitar
Saps interpretar un
recents?
antigues de les més
pots distingir les parts

UNITAT 3

arqueòlegs
restes treballen els
Coneixes amb quines
i les arqueòlogues?
ític?
paleol
el
Saps com es vivia en
els grecs a Catalunya?
Saps quan van arribar
romanització?
ància històrica de la
Pots valorar la import

un poble de la
La Marta és una nena que viu en
fàcil d’obserCatalunya rural on moltes nits és
el seu avi,
var les estrelles, sobretot quan, amb
tots dos en
s’endinsen
i
s’allunya de les cases
que vol deicreus
els camps silenciosos. Què
i busca
poble
del
surt
xar enrere la Marta quan
un lloc tranquil per mirar el cel?

2.

Coneixement del medi • 5è

G

Una passejada pel camp de nit

L’acció humana afecta el clima i
el paisatge. Els mars
i els oceans s’estan escalfant i embrutan
t amb plàstics
per culpa de les persones. Les tortugues
que s’empassen
bosses poden morir enverinades.
Mira aquesta imatge
i digues si les afirmacions són certes
( C ) o falses ( F ).

53

Em poso a prova
Reflexiono i aprenc

Treball d’observació o d’experimentació

Un apartat de metacognició
per valorar el procés d’aprenentatge
de l’alumnat.

En cada unitat per treballar, de manera
més pràctica, algun dels continguts.

1r TRIMESTRE

G Conec millor els orígens històrics
Saps explicar per què les ombres es mouen?
de Catalunya.
totes les cultures
fer-te
per preguntes
i buscar
H T’agrada
Tinc interès
les
les
respostes?
que van viure en el passat o per
que avui viuen en el territori de

t. De
trobaven en una situació d’inferiorita
Les dones de l’antiga Grècia es
fill. En
del marit; i, si el marit moria, del
nenes depenien del pare; de casades,
la major part del temps en un espai
les famílies riques les dones es passaven
i a tenir cura dels
teixir
a
dedicaven
es
on
tancat de la llar anomenat gineceu,
fora de casa.
les úniques que treballaven
Després d’aquesta observació, quines
infants. Les dones més pobres eren
preguntes et pots fer sobre
familias), ja
(el paterPensa
marit
al pare o alles
ombres?
unes quantes preguntes. Després,
Les dones romanes estaven sotmeses
en grups, poseu en
la vida. Les dones benesdurant tota
d’edat
menors
comú
considerava
les
les
preguntes
que la llei
i apunteu-l
es.
el
era
obligacions domèstiques, ja que
sols
tan
ni
tenien
no
tants (patrícies)
del
r la feina dels esclaus. Les dones
seu marit qui s’encarregava d’organitza 18
als tallers, sovint amb l’ajut
i
comerç
al
camp,
al
poble (plebees) treballaven
dures.
d’esclaves que feien les feines més

Perquè el clima determina
el temps atmosfèric.

6.

Gregues i romanes

TREBALL D’OBSERVACIÓ

que a l’estiu?
per fer una excursió a

ic.
un jaciment arqueològ
Identifiques
les fases de la lluna?

HO RA :

S
VALO REM COM VIVIE N LES DONE
EN L’ANT IGUITAT

UNITAT 1

A

Perquè el clima determina
un paisatge.

els punts cardinals en el dibuix.

HO RA :

HOR A:

Poc

Saps per què hi ha països amb hores

D He ajudat els companys.

Coneixement del medi • 5è

Si tens una brúixola, marca també

HOR A:

Perquè el clima determina com
és el paisatge, però no com és
el temps atmosfèric.

el temps atmosfèric d’un
paisatge al llarg del temps.

quatre moments
de dibuixar les ombres i la posició
del sol!

em poso a prova

reflexiono i aprenc

menys d’acord

Diferencies la rotació i la translació?

amb l’afirmació.

B Els continguts m’han semblat
interessants.
C He fet de gust les activitats en grup.

Perquè el clima determina

d e la

diferents del dia. Sobretot, recorda

He ajudat els companys?

Saps explicar per què es fa de nit?

A Sé més coses que abans
de començar la unitat.

T IM
S O Rcl as se !

2. Marca segons el que has après:

estiguis més o
1. Pinta els sectors d’aquesta diana segons que

H

o alguna persona, es creen les ombres.

1. Dibuixa el mateix paisatge quatre vegades, durant

Coneixement del medi • 3r

Coneixement del medi • 3r

He treballat en equip?

5.

Els paisatges formen part del territori,
són allò que veiem, però també
els podem olorar o hi podem escoltar
sons. Els paisatges varien depenent
del clima. Per què és important,
el clima, en el paisatge?

algun objecte

Coneixement del medi • 5è

Bastant

Quan la llum del sol xoca contra

em poso a prova

Molt

OBSE RVEM UN PAISATGE

reflexiono i aprenc

Ara, reflexionarem sobre el que

1. Per fer-ho, pinta les estrelles segons la llegenda:

Sis pàgines al final de cada trimestre amb
activitats per avaluar l’aprenentatge dels
continguts de la unitat. Segueixen el model
de les proves de competències bàsiques.

Aquest programa compagina la part teòrica amb la part d’activitats en un sol
dossier molt pràctic, ja que poden dur a terme les propostes en el mateix quadern.
En aquest format, cada pàgina de teoria es correspon amb dues d’activitats.

3

Programa Entorn
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INCLOU
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DIGITAL
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DIGITAL
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ISBN 978-84-489-5835-0

INCLOU
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DIGITAL
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MEdi
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INCLOU
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DIGITAL
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del
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De 3r a 6è de PRIMÀRIA

Programa Entorn

Programa Entorn

ISBN 978-84-489-5840-4

Els programes ENTORN de 4t i 6è de Primària seran NOVETAT en el curs 23-24

3

Els temps
estan
canviant

CANVIS A RITMES DIFERENTS

Pàg.
39

molt de pressa.
Quan tenies pocs mesos canviaves
a poc a poc.
Ara continues creixent, però més
, aquests
Des que es van inventar els ordinadors
s’han anat millorant i s’hi han incorporat
noves funcions cada any. En canvi,
Les persones
son
i les coses canvien
continuem seient en cadires que
a ritmes diferents.
gairebé idèntiques a les de fa segles.

ATS
SOCIET RIS
ITO
I TERR

CANVIEN ELS TEMPS
O SOM NOSALTRES

ELS QUI CANVIEM?

Teoria i Activitats

Els ritmes de les persones

Pàgines en què es desenvolupa
el contingut de la unitat.

les
diferent per fer les coses. Algunes
Cada persona necessita un temps
A algunes
i d’altres ho fan més a poc a poc.
aprenen d’una manera més ràpida
rutina.
i a d’altres els agrada seguir una
els agrada fer coses noves cada dia

ATENCIÓ:
Reflexionarem sobre el que
canvia
i el que no canvia.
Aprendrem quines accions
generen
canvis importants.

Els ritmes del món

molt lentament, com ara les tradicions,
En el món hi ha coses que canvien
canvien
la manera d’organitzar-se. D’altres
les llengües, les idees, la cultura o
escoltem.
els telèfons mòbils o la música que
molt ràpidament, com els vestits,

Reconeixerem els element

s bàsics
de les històries personals i
familiars.
Coneixerem els diferents tipus
de
ritmes i canvis.

DE TANT EN TANT ÉS IMPORTANT
ATURAR-SE I PENSAR SI ENS

previs

AGRADA O NO LA MANERA
COM ESTÀ CANVIANT EL MÓN
QUE ENS ENVOLTA.

coneixements

Experimentarem amb les fonts

històriques del nostre entorn.

Totes les persones de la fotografia,

rafia
Trobes que la fotog
és actual?

23

Com ho saps?

UNITAT 3

són de la mateixa edat? Per què?
Hi ha infants, joves, adults i gent
gran?
Identifica’ls.

En el nostre món, els transports són
notícies
cada cop més ràpids i ens arriben
què
d’arreu en el mateix moment en
temps
passen. Tot va molt ràpid i no tenim
nos-hi
d’assimilar els canvis, d’adaptaro de pensar fins a quin punt ens afecten.
Pàg.
26

Et creixen els cabells.

Aquestes fotografies d’un avi i els
seus nets s’han barrejat i ara estan
desordenades. Les sabries ordenar?
Com ho has sabut?

B

CANVIS A RITMES DIFERENTS

9.

Reculls les joguines.

Els joves d’avui en dia. En la secció d’opinió d’un diari, algú ha

escrit que els nens i les nenes han canviat cap a pitjor; és a dir, que
ara
són més irrespectuosos que fa uns quants anys. Compara aquests
dos

6. El temps en ordre. Ordena aquests canvis del més ràpid al més lent:

26

textos i respon.

Aprens a llegir.

Text 1. Secció

7.

Trobem els orígens! De vegades hi ha coses que canvien més
l’hora
de pressa del que canvia la llengua o els símbols que fem servir a

de parlar. Això fa que, en l’actualitat, ens servim de paraules, expressions
o símbols lligats a coses del passat que ja no utilitzem. Sabries trobar

C

cas a casa ni a l’escola.
Són uns consentits que
no tenen respecte per les
persones grans ni pel lloc

l’origen d’aquestes paraules i d’aquestes imatges?

on viuen. Quan jo era
jove, això no passava!

històrica.
r.
c) Un tipus de lletra de l’ordinado

Pens
que tu es
fo rm
part de es
històr la
ia
Per qu ?
è?

Proposem activitats perquè
s’avaluïn per competències.
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En què s’assemblen els dos textos?

el significat de les paraules destacades.

El segon text no és actual; va ser escrit a Grècia fa 2.500 anys. Les persones

grans sovint tenen la sensació que el jovent és molt diferent de com
són
elles. Imagina’t que vols fer un escrit al diari per respondre a la carta
de
la secció d’opinió. Què diries?

L’adolescència és una transició entre la infantesa i l’edat adulta.
La revolució digital ens ha fet canviar la manera que tenim de comunicar-nos,
canvis!
de comprar, de jugar, de treballar i d’informar-nos. Ha generat molts
Aprendre és un procés lent, però fascinant.
La crisi econòmica va fer que molta gent perdés la feina.
Definició
Canvi força ràpid que genera molts altres canvis.
Canvi puntual i difícil que viu una persona, una empresa…
Pas més o menys lent d’una situació a una altra.
Canvi lent amb diferents passos, processos i accions.

UNITAT 3

Pàgina en què es treballen alguns coneixements
previs que l’alumne hauria de tenir assolits,
per valorar el que sap sobre aquell tema.

ni
Per què diem «no toco
estem
quarts ni hores» quan
cansats i no fem res bé?

8. A cada cosa el seu nom! Llegeix aquestes oracions i prova de deduir

Paraula

Activitats digitals per treballar a l’aula
amb la pissarra digital interactiva (PDI)
i que estan disponibles en l’espai personal
del web www.barcanova.cat.

Què és aquest símbol
que cliquem per desar
els documents a l’ordinador?

UNITAT 3

UNITAT 3

a) Un lloc antic d’on surt aigua.
b) Un element que ens aporta informació

Per què diem «estirar
la cadena» si al vàter
hi ha un botó?

Els nostres
joves no tene
n
bones maneres
i no fan cas
de res. Tene
n poc respecte
pels grans i
són poc
actius. No resp
ecten els
seus pares,
mengen com
si devoressin
i no fan
cas als seus
mestres.
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Coneixement del medi • 3r

Què és una font històrica?

Coneixement del medi • 3r

D

A

Text 2. Par
aules
del filòsof
Sòcrates

d’opinió

Els joves d’avui en dia
son uns malcriats. No fan

ult baby child
ng ad

ger adult senior citizen you
teena

F

E

A

B

C

D

E

F

2. The tongue twister. Can you say this sentence aloud

Coneixement del medi • 3r

Coneixement del medi • 3r

C

quickly?

Things do
not change.
We change.
Thoreau

Malala

Write it down in your notebook.

Perquè la muntanya és més
a prop del cel que la ciutat.
Perquè, a la ciutat,
la contaminació lumínica

Pots valorar si els canvis que vius són positius
o negatius per a tu?

no deixa veure-hi bé.

Entens que formes part de la història i que
el que facis fa canviar el futur?
Has treballat bé amb la resta de companys
i companyes?
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L’ÀLB UM D’HISTÒRIA
DE LES PERSO NES QUE ESTIM
O

no deixa sentir-hi bé.

torni a fer la maleta?

per a tu. En aquest treball
d’observació descobrirem
la història de les persones

Perquè la roba que necessitarà
serà de primavera.
Perquè la roba que necessitarà
serà d’estiu.

Perquè la roba que necessitarà
serà de tardor.
Perquè la roba que necessitarà
serà d’hivern.

Divendres pel futur!

54

Introd ucció del project e

que t’estimes més.

CO ME NÇ AR
AB AN S DE el seg üen t:
has de fer

algunes coses
continuen

•

Què us semblaria organitzar una campanya
de conscienciació a l’escola per ajudar
a aturar el canvi climàtic?

,

Triar un grup de persones que estimis. Pot ser la teva família, ja sigui
biològica, adoptiva o d’acollida. Et recomanem que, com a mínim,
hi incloguis dues persones de diferents edats (per exemple,

Coneixement del medi • 3r

algunes coses
canvien

Perquè, a la ciutat,
la contaminació acústica

del món!
Per què en Xen li recomana que

Diuen que les persones importants
surten en els llibres d’història.
Això vol dir que tothom hi hauria
de sortir, perquè tothom és important!

Amb el pas del temps

Perquè la muntanya és més
lluny del cel que la ciutat.

de vacances a Austràlia. Està molt
engrescada perquè aquest país és,
literalment parlant, a l’altra punta

Segur que hi ha persones
que són molt especials

QUI ÉS
AQUESTA
NOIA?

una persona adulta i una persona gran).

Per què?

Per a què?

Ritmes
diferents

Causes

Conseqüències

Tenir ganes d’escoltar i preguntar.
Accedir a les fonts. Les fonts ens donen informació sobre persones
i èpoques passades. La font més important que tindràs serà l’oral;

TREBALL D’OBSERVACIÓ

Com?

és a dir, la informació l’obtindràs del que t’expliquin. Però també
pots mirar fotografies, diaris personals, dibuixos o algun altre
document rellevant.
Disposar d’un llapis i una llibreta per apuntar tot allò que et sembli
destacable.

Activitat que pot servir
per parlar d’un dels 17 objectius
de desenvolupament sostenible
(ODS) de les Nacions Unides.

30

Treball d’observació
o d’experimentació

LA GRETA THUNBERG, UNA ACTIVISTA
DEL CLIMA, NASCUDA A SUÈCIA
L’ ANY 2003.

• La Greta Thunberg va iniciar una vaga estudiantil, l’agost de l’any 2018,

per manifestar-se pel clima, cada
divendres, davant l’edifici del Parlament
suec. Des d’aleshores ha participat
en moltes accions per fer front a
l’escalfament global. Ella considera
que estem davant d’una crisi climàtica
i que els polítics han d’actuar «com
si casa seva s’estigués cremant».
Ha pogut parlar davant de persones
molt importants, com ara representa
nts
de l’Assemblea Anual del Fòrum
Econòmic Mundial (2019). La Greta
reclama
als adults que es mobilitzin per millorar
el futur dels nens i les nenes.
EL SEU
MOVIMEN
T
S’ANO
FRIDAYS MENA
FOR FUTU
RE
O «DIVE
NDRE
PE L FUTU S
R».

Projecte cooperatiu

US AGRADARIA
FORMAR-NE PART?

PROJECTE COOPERATIU 1

UNITAT 3

50

Mapa conceptual

Em poso a prova

4. Aquest estiu la Paula anirà

49

And now, in english!
MAPA CONCEPTUAL

però la Paula

A la nit, si
som a
la muntany
a, per què
veiem més
estrelles
que si som
a la ciutat?

Coneixement del medi • 3r

Reflexiono i aprenc

Saps com pots representar, amb gràfics,
imatges, etc., els canvis que vius?

UNITAT 3

Choose the sentence you like best.

Poc

Comprens la diferència entre les causes
i les conseqüències?

UNITAT 3

Gandhi

Bastant

Identifiques els ritmes diferents amb
què canvien les coses?

3. Change the world. Read these sentences:

er,
One child, one teach
pen
one book and one
.
can change the world

Molt

Ets conscient de com vas creixent?

.

no en veu cap perquè és a Barcelona

Identifiques coses que canvien i coses
que continuen quan passa el temps?

me a bit
I think some things can change
things too.
but I do have the chance to change

Be the change
you want to see
in the world.

2.

Reflexiona i marca les teves opcions
en aquesta taula.

3. El Xen veu moltes estrelles perquè és a l’Alt Pirineu,

1r TRIMESTRE

D

B
A

Al final de cada dossier es proposen aquests materials:
em poso a prova

Escriu, dins aquest núvol, paraules o idees
que hagis après.

life:

stages of
Growing up! Name the different

1.

reflexiono i aprenc

1.

AND NOW, IN ENGLISH!
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Material
per al professorat

Ofereix tot tipus de material perquè cada docent pugui adaptar
la proposta a la seva realitat en funció del seu grup i del seu alumnat.

CoNEIXEMENT
del

MEdi

És un instrument facilitador de l’organització i la planificació.
Cada programa: EXPERIMENTA, ENTORN, té la seva pròpia
guia d’aula amb tots aquests recursos:
• Presentació de la unitat
• Programació
• Solucionari
• Reproducció de les pàgines del llibre de l’alumnat
• Activitats complementàries
• Instruments d’avaluació
• Algunes orientacions metodològiques.

1

guia d’aula

CoNEIXEMENT

Programa Experimenta

MEdi

del

3

Programa Experimenta

guia d’aula

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La guia d’aula, eina molt útil i pràctica, es presenta de manera molt
clara i ordenada per poder-hi trobar, en tot moment, els recursos
necessaris.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Material per al professorat

Guia d’aula

I molts més recursos didàctics
en el nostre web:
www.barcanova.cat

• Guia d’aula en format PDF
• Programació de totes les unitats
• Temporització orientativa
• Proves d’avaluació

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT
del

MEdi

3

coneixements

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

• Rúbriques
• Llibre de l’alumne projectable
• Activitats de reforç i ampliació

(amb el solucionari corresponent)

Programa Experimenta

Programa Experimenta
Coneixement del Medi - 3r Primària

AvaluApp
Barcanova ha creat una eina d’avaluació molt visual, intuïtiva i fàcil de gestionar.

Avaluació de les competències que es treballen
en els programes INNOVA.
INCL
LLICÈNCIOU
DIGITAL A

CoNEIXE

A més a més, permet incloure altres activitats o canviar la valoració proposada.

Una aplicació pensada i desenvolupada per acompanyar i orientar
els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Accedeix
al tutorial

3
coneixem

ents

Programa

EDUCACIÓ PRIMÀ
RIA

Les activitats competencials dels programes Innova de Barcanova estan
ponderades i classificades en l’AvaluApp, de manera que, en el moment
d’introduir-hi la qualificació, automàticament, n’extreu un resultat.

ME

MEdiNT

del

Experime

nta

Amb l’AvaluApp podreu:
Coneixement del Medi 3r Primària · Avaluació de l’alumne

• Avaluar a partir de les competències.
• Fer una avaluació formativa i formadora.
• Fer un seguiment individualitzat

de l’alumnat.
• Descarregar un document Excel

Editant classe Coneixement del Medi 3r A

amb totes les dades.
Coneixement del Medi - 3r A

Coneixement del Medi - 3r Primària

+

INCLOU
LLICÈNCIA
DIGITAL

CoNEIXEMENT

MEdi

del

coneixements

3

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ponderacions Avaluapp
integrades!

Programa Experimenta

Material per al professorat

Material d’aula
Amb els programes de Coneixement del Medi natural, social i cultural de Primaria
—EXPERIMENTA i ENTORN— tindràs materials d’aula complementaris per
fomentar l’aprenentatge mitjançant el joc i les activitats en grup.
Cada curs disposa d’una carpeta amb els seus materials: targetes per classificar,
rètols de reciclatge, bits de paraules...

Les imatges són orientatives. Els materials poden resultar una mica diferents.

Ofereixen molts avantatges:
• Desperten la curiositat i la motivació dels alumnes.
• Permeten establir connexions entre els coneixements

adquirits i els nous conceptes.
• Estimulen la verbalització i l’argumentació.
• Respecten la diversitat i permeten gestionar

els diferents ritmes de treball.
• Faciliten la transferència dels aprenentatges

i, per tant, els fa més competents.

Projecte Digital

t
le
p
m
o
c
s
é
m
l
a
it
ig
el projecte d
Enfocat al treball competencial, conté
recursos molt diversos, rics i significatius
com:
• Activitats interactives

Traçabilitat integral
Podràs visualitzar les qualificacions
de les activitats i podràs accedir
a les respostes completes que han donat
els teus i les teves alumnes.

Facilita la inclusió i la personalització
de l’aprenentatge

• Gamificació
• Metacognició

L’atomització dels continguts et permet
assignar diferents tasques al teu alumnat
en funció de les seves necessitats.

Un model adaptable i versàtil
Aplicable a diferents enfocaments i necessitats.
Tant si prefereixes completar el treball del material
en paper com si vols treballar únicament
en digital.

Interactivitat total
• Vídeos
• Animacions

• Simuladors
• Mapes conceptuals

Tots els recursos addicionals disponibles els trobaràs
a la pàgina web de BARCANOVA:

www.barcanova.cat

Projecte Digital

Compatible amb els entorns
virtuals d’aprenentatge (EVA)
i les plataformes educatives
(LMS) més utilitzades
en els centres educatius
gràcies a l’ús dels estàndards
tecnològics: HTML, Marsupial,
LTI i SCORM.

Entra a parlemdeducacio.cat
per veure els materials

MULTISUPORT. S’adapta i es visualitza
en qualsevol tipus de dispositiu (ordinador,
tauleta, smartphone...).

DESCARREGABLE. Permet treballar
sense connexió a internet i es pot
descarregar en més d’un dispositiu.

Darrere d’aquest projecte tens el suport
de professionals que atendran qualsevol
necessitat.
Els canvis fets per l’usuari són SINCRONITZATS
automàticament en connectar qualsevol dels
dispositius amb els quals es treballi.

ESPAI PERSONAL. Registra’t en el nostre
web i podràs visualitzar els teus llibres
on-line i descarregar els teus recursos
personalitzats.

La instal·lació resulta molt senzilla, però
t’assessorarem personalment en els primers
passos si així ho necessites.
L’equip d’atenció al professorat estarà sempre al teu
costat per donar resposta a les consultes tècniques
o d’aplicació pedagògica que ens plantegis.

UNIVERSAL. Compatible tecnològicament
amb tots els sistemes operatius.

SENZILL I INTUÏTIU. Disseny d’entorn
accessible adaptat a cada etapa educativa
per facilitar la navegació a alumnes i docents.

I si el teu centre no disposa d’un entorn virtual
d’aprenentatge (EVA), et facilitarem
una solució i t’assessorem sobre la seva
instal·lació i funcionament.

Recursos

Supertafaners
Medi Natural

ISBN: 978-84-9974-141-3

ISBN: 978-84-9974-143-7

ISBN: 978-84-9974-223-6

ISBN: 978-84-9974-319-6

Tots comencem a tremolar quan un Supertafaner ens mira directament als ulls i obre la boca per dir PER QUÈ?
Per què escalfa el microones? Poden pensar els ordinadors? Per què esclaten les crispetes? Per què ens veiem
en els miralls? Per què no s’enfonsen els vaixells? On van a parar els globus que se’ns escapen?

Medi Social i Cultural

ISBN: 978-84-9974-190-1

ISBN: 978-84-9974-352-3

ISBN: 978-84-9974-159-8

ISBN: 978-84-9974-263-2

ISBN: 978-84-9974-160-4

ISBN: 978-84-9974-219-9

ISBN: 978-84-9974-290-8
ISBN: 978-84-9974-332-5

Demà marxem cap a...

El cos humà

Dos quaderns de viatge molt especials per preparar, com si fos un projecte
der treball, dues sortides a «llocs» impossibles: el planeta Mart i la Prehistòria.
Una fantàstica combinació de textos explicatius, fotografies i dibuixos
per aprendre d’una manera lúdica.

ISBN: 978-84-1847322-7

L’esquelet, els músculs, els pulmons, la sang, el cervell
i la resta d’òrgans del cos humà descrits, explicats
i il·lustrats perquè l’alumnat els entengui i els reconegui.
ISBN: 978-84-1847377-7
ISBN: 978-84-1888272-2

Amb transparències que permeten observar i descobrir
com són el sistema ossi, el sistema muscular i el circuit
que fan la sang o els aliments.
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el nostre entorn

www.barcanova.cat

Truca’ns

934 955 399

9242473

Entra a parlemdeducaciols.cat
per veure els materia
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