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1. INTRODUCCIÓ 

“La interdisciplinariedad es una condición necesaria para la investigación y la creación 

de modelos más explicativos de esta realidad tan compleja y difícil de abarcar”  

(Torres Santomé, 2000). 

 

La realitat no està dividida en sectors separats, sinó que és una totalitat on operen multitud de 

factors que no responen a una única especialitat. Una estratègia d’ensenyament que adopti 

perspectives cooperatives entre les diferents matèries, permet que els alumnes disposin 

d’aquesta visió més globalitzada, i que puguin transferir continguts i procediments entre els 

diferents àmbits disciplinaris, potenciant l’aprenentatge significatiu que té lloc quan les noves 

informacions i coneixements poden relacionar-se amb el que la persona ja sap. 

Massa sovint, els alumnes tenen dificultats en integrar els coneixements adquirits en diverses 

matèries per resoldre problemes o descobrir diferents enfocaments. L'aprenentatge 

compartimentat perd en significat i funcionalitat, i això provoca els dubtes dels alumnes respecte 

a la utilitat dels continguts que els hi estem ensenyant. Per evitar que això succeeixi, hem de 

desenvolupar experiències, en les que les matèries es connectin i facin referencia a situacions 

reals. 

En aquest estudi ens referirem al concepte interdisciplinari, deixant al marge a altres conceptes 

com el multidisciplinari o transdisciplinari, ja que les diferències entre aquests conceptes són, a 

la pràctica, força difuses i costaria establir diferències clarament justificables. Entendrem com 

interdisciplinarietat la integració de diferents matèries amb la finalitat d’arribar a una concepció 

multidimensional dels fenòmens. 

Els resultats d’estudis realitzats amb experiències interdisciplinàries (Corchuelo Martínez-Azúa 
et al., 2016) mostren millores en tres aspectes fonamentals: 

 La interconnexió entre assignatures permet que els alumnes ajustin els seus 

aprenentatges cap a un coneixement més integral  

 Repercuteix positivament en la motivació de l'alumnat  

 S'assoleixen resultats d'aprenentatge més positius 

És per tant necessari un canvi d’enfocament a l’hora de plantejar les programacions i incloure 

projectes que connectin els continguts de diferents matèries. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

Els continguts transversals, conjuntament amb els conceptes de globalitat i interdisciplinarietat, 

es varen introduir per primer cop en el currículum amb la LOGSE(Espanya, 1990). Posteriorment, 

la LOE(Espanya, 2006) va aplicar aquests conceptes amb les competències bàsiques, potenciant 

la idea de transversalitat, ja que l’objectiu es que es treballin des de totes les matèries. Aquest 

esperit es manté també en la llei educativa vigent actualment, la LOMCE(Espanya, 2013). 

Tot i que sembla que hi ha una evolució que té com a objectiu trencar amb les barreres 

tradicionals de la fragmentació i aïllament entre les diferents disciplines (Torres Santomé, 1994), 

ens trobem que el plantejament del currículum no té res a veure amb aquesta declaració 

d'intencions, i manté la compartimentació clàssica de les matèries. Això deixa en mans dels 

docents, la tasca i responsabilitat de crear projectes interdisciplinaris que puguin encaixar dins 

de la rígida estructura curricular. 

Aquesta problemàtica s'accentua en l'educació secundària, ja que no només existeix la 

compartimentació dels continguts sinó que molts cops l'aïllament és extensible al professorat, 

seccionat en departaments o àrees. Per poder dur a terme aquests projectes és fonamental 

l'existència d'un grup de professors que tinguin el compromís i la motivació per liderar-los, i que 

siguin capaços de fer-ho extensiu al claustre. 

El treball girarà al voltant dels problemes, tant de continguts com organitzatius, que ens podem 

trobar al incorporar aquestes unitats dins de les programacions. 

Donat que la tecnologia és obligatòria només fins a 3r ESO, centrarem l'estudi en aquests cursos. 

Això es degut a que volem que els resultats siguin aplicables de forma genèrica, per tant 

considerarem les matèries comunes que tots els alumnes han de cursar. Com veurem més 

endavant, tot i que seria possible incorporar matèries optatives dins de la unitat interdisciplinària,  

no es gaire recomanable ja que els alumnes que no les cursin no tindran la mateixa visió del 

conjunt.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Aquest treball pretén, a partir del desenvolupament d’un cas pràctic, proposar una metodologia 

de disseny d’unitats curriculars interdisciplinàries, basat en l’adaptació dels treballs de H. Jacobs 

(Jacobs, 1989) i de M. Clayton (Clayton et al., 2010) al marc educatiu de la LOMCE. 

Entendrem com unitat interdisciplinària els continguts i estratègies pedagògiques utilitzades per 

equips multidisciplinaris de professors, amb el propòsit que els estudiants puguin establir 

connexions significatives entre diversos àmbits o matèries. L’eix integrador pot ser un tema, un 

concepte, un problema o bé una experiència. 

L’extensió d’aquestes unitats és molt variable, podem crear des de unitats de unes poques 

sessions fins altres que comprenguin diversos blocs curriculars complerts. 

Les unitats interdisciplinàries i l’aprenentatge basat en problemes o en projectes són conceptes 

que estan molt relacionats, i per tant, hem de ser conscients que la profunditat en l’aprenentatge 

dels continguts serà desigual. Com veurem més endavant, és important que el tema no estigui 

completament acotat i per tant els estudiants aniran marcant el seu camí de manera que 

adquiriran molts més coneixements que els previstos en certes àrees, mentre que altres 

quedaran per sota de l’esperat. 

 

3.1 Disseny de la unitat interdisciplinària 

Per facilitar la construcció d’aquestes unitats, estructurarem el seu disseny en diverses etapes: 

 Crear les taules curriculars 

 Establir el nucli vinculador 

 Definir l’estructura de la unitat 

 Establir la seqüencia temporal 

 Preparació de la unitat i les activitats 

 Avaluació 

 Valoració de la unitat 

 A continuació detallarem cadascuna d’aquestes etapes. 

3.2 Creació de les taules curriculars 

Tot i que l'estructura curricular de la LOMCE limita la llibertat a l'hora de connectar continguts, 

considerarem que les unitats interdisciplinàries han d'estar integrades dins dels currículums de 

la ESO. El motiu no és únicament el fet de situar-nos dins del marc legislatiu establert, sinó que 

això ens permet compaginar aquestes unitats amb altres continguts disciplinaris per cobrir tota 

l'extensió de les diferents matèries i els alumnes no es veuran penalitzats en les avaluacions 

externes o en les proves d'accés a estudis superiors, on seran qualificats en funció dels 

continguts inclosos en el currículum. 

Serà per tant necessari crear mapes curriculars, que continguin els àmbits i matèries, separats 

per cursos. És important que els mapes recullin tant els blocs com els continguts curriculars, per 

disposar del nivell de detall necessari que permeti establir les possibles connexions entre les 

àrees seleccionades. 

En el cas particular d'aquest estudi ens centrarem en les matèries comunes i, donat que la 

Tecnologia ha d'estar present en la unitat interdisciplinària, considerarem els tres primers cursos 

de l'ESO. 

Les taules utilitzades per crear aquests mapes curriculars estan incloses dins de l'annex. 
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Taula 3.2.1 Fragment de taula de continguts curriculars corresponent a 2n ESO 

 

 

3.3 Establir el nucli vinculador 

Com ja s’ha comentat, la unitat pot girar al voltant d’un tema, un concepte, un problema o bé una 

experiència; no obstant hem de tenir en compte certs criteris a l’hora de seleccionar-lo. 

El nucli vinculador no pot ser ni molt obert ni massa concret. Si triem un tema poc acotat, ens 

podem trobar que els alumnes es desvien dels objectius marcats i, per tant, no assoliran els 

continguts didàctics previstos. Per altra banda, el nucli tampoc pot ser tan concret que restringeixi 

les possibilitats d’investigació i aprenentatge. 

A l’hora de triar el tema central, s’ha d’evitar el què Clayton anomena el problema del “Potpourri” 

(Clayton et al., 2010). Un error freqüent al dissenyar unitats interdisciplinàries és que el nucli  

vinculador sigui el punt de trobada de les diverses matèries, però que no existeixin o no es 

desenvolupin els vincles entre elles. En aquest cas, no serà possible establir les relacions entre 

continguts i per tant, no s’obtindran els profits de la interdisciplinarietat. 

En línies generals, el nucli integrador de la unitat interdisciplinària hauria de tenir els següents  

trets: 

1. Despertar l'interès dels alumnes. Aprofundirem en aquest punt en un apartat 

posterior, però la motivació el motor principal de l'aprenentatge quan apliquem 

metodologies en les quals els alumnes s'han d'implicar activament. 

2. Disposar de diverses perspectives. El tema ha de poder ser tractat des del punt de 

vista de diferents disciplines i permetre desenvolupar vincles entre elles. Aquest punt 

és fonamental per evitar l'efecte "potpourri". 

3. Permetre línies de recerca: La unitat ha de ser suficientment oberta per tal que els 

alumnes puguin investigar diversos camins i beneficiar-se de l'aprenentatge per 

projectes. 
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4. Incloure els continguts adients: La unitat interdisciplinària s’ha de poder integrar dins 

del sistema educatiu vigent, i per tant hem de partir dels continguts curriculars 

establerts. 

El procediment més convenient per definir el nucli vinculador és la realització d’una pluja d’idees 

entre els docents de les matèries implicades. Ells són els millors coneixedors dels temaris i el 

treball en equip els permetrà establir els vincles necessaris entre disciplines. 

Aplicació pràctica 

En aquest treball ens hem marcat com a objectiu cercar un nucli vinculador que englobi un elevat 

nombre de disciplines comunes. El resultat de la pluja d’idees han sigut les següents propostes: 

Proposta 1 

Nucli Vinculador: Les primeres civilitzacions, Babilonia Curs: 1r ESO 

Descripció: Les tecnologies (agricultura, irrigació, l’arada ...) van permetre el sedentarisme, 
va fer que els humans disposessin de més temps i que formessin comunitats més grans. 
Això va impulsar les ciències, l’art, l’arquitectura i el llenguatge. 
 

Matèries Blocs Curriculars Continguts clau Relació amb el nucli 

Tecnologia El procés tecnològic CC17, CC24, CC25 Identificació i resolució de 
problemes 

Disseny i construcció 
d’objectes 

CC17, CC19, CC21, 
CC2 

Roda 
Irrigació 
Mesures 
Escales 
Escriptura 

Materials CC17, CC19, CC23 Ceràmica 
Fusta 
Metal·lúrgia 

Matemàtiques Nombres naturals i 
enters  

CC1, CC3 Expressió de valors. 
Sistema sexagesimal 

Càlcul mental  CC1, CC3  

Figures geomètriques 
de dues dimensions  

CC8, CC9 Càlcul de superfícies 

Unitats de mesura de 
magnituds, longituds, 
angles i d’àrees  

CC11 Càlcul de superfícies 

Ciències de la 
naturalesa 

Investigació i 
experimentació  

CC15 Identificació i resolució de 
problemes 

L’Univers i el sistema 
solar 

CC4, CC16 Observació del cel. 

La Terra i els seus 
embolcalls  

CC13, CC26, CC27 Hidrosfera, el cicle de 
l’aigua 

Geografia i 
Història 

El paisatge com a 
resultat de la 
interacció entre la 
humanitat i el medi 

CC1, CC10, CC17, 
CC18 

Cartografia Elements i 
factors del clima  
La hidrografia. 

El coneixement del 
passat  

CC1, CC3, CC4, CC5, 
CC8, CC9, CC14, CC16 

Factors que van permetre 
el desenvolupament de 
les primeres civilitzacions  

Àmbit lingüístic Comunicació oral CC6, CC7, CC8, CC9, 
CC16 

Competència 
comunicativa i plurilingüe. 

Comprensió lectora CC1, CC2, CC3, CC15, 
CC19, CC22, CC23 

Expressió escrita CC5, CC19, CC21, 
CC22, CC23 

Dimensió literària CC11, CC13, CC14 
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Proposta 2 

Nucli Vinculador: Terrícoles, vida intel·ligent? Curs: 1r ESO 

Descripció: Els alumnes prenen el rol d'extraterrestres, que descobreixen el sistema solar 
durant el període paleolític 
 

Matèries Blocs Curriculars Continguts clau Relació amb el nucli 

Tecnologia El procés tecnològic CC17, CC24, CC25 La tecnologia ens fa 
humans 

Disseny i construcció 
d’objectes 

CC17, CC19, CC21, CC2 Eines 
Mesures 
Escales 

Materials CC17, CC19, CC23 Pedra 
Fusta 
Ossos 

Matemàtiques Nombres naturals i 
enters  

CC1, CC3 Expressió de valors o 
variacions, comparació 

Fraccions  CC1, CC2, CC3 Comparació i ordenació 

Figures geomètriques 
de dues dimensions  

CC8, CC9 Càlcul de superfícies i 
formes 

Unitats de mesura de 
magnituds  

CC11 Càlcul de distàncies 

Estudis estadístics  CC13, CC14 Recollida de dades, 
gràfics, conceptes 

Ciències de la 
naturalesa 

Investigació i 
experimentació  

CC15 Identificació i resolució de 
problemes 

L’Univers i el sistema 
solar 

CC4, CC16 Principals models sobre 
l’origen de l’Univers. 
Galàxies, estrelles i 
planetes. 

Els processos 
geològics 

CC13, CC26, CC27 El modelat del relleu 
Canvis a la superfície de 
la Terra 

La vida a la Terra  CC9, CC10 Trets comuns dels éssers 
vius 

La diversitat dels 
éssers vius  

CC10, CC11, CC12, 
CC14 

Biodiversitat en 
organismes vius. 
Adaptacions a diferents 
ecosistemes. 

La Terra i els seus 
embolcalls  

CC13, CC26, CC27 La Terra com a sistema. 
L’atmosfera. 
Estructura interna de la 
geosfera. 

Geografia i 
Història 

El paisatge com a 
resultat de la 
interacció entre la 
humanitat i el medi 

CC1, CC10, CC17, 
CC18 

Orientació i representació 
de l’espai. 
La Terra, un planeta del 
sistema solar. 

El coneixement del 
passat  

CC1, CC3, CC4, CC5, 
CC8, CC9, CC14, CC16 

Procés d’hominització. 
Formes de vida dels 
pobles prehistòrics 

Àmbit lingüístic Comunicació oral CC6, CC7, CC8, CC9, 
CC16 

Competència 
comunicativa i plurilingüe. 

Comprensió lectora CC1, CC2, CC3, CC15, 
CC19, CC22, CC23 

Expressió escrita CC5, CC19, CC21, 
CC22, CC23 

Dimensió literària CC11, CC13, CC14 
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Proposta 3 

Nucli Vinculador: Creuem l’Atlàntic! Curs: 3r ESO 

Descripció: Els alumnes han de preparar-se per fer la travessa del Atlàntic , tot seguint les 
petjades dels primers descobridors 
 

Matèries Blocs Curriculars Continguts clau Relació amb el nucli 

Tecnologia El procés tecnològic CC17, CC24, CC25 Identificació i resolució de 
problemes 

Les comunicacions  CC17, CC20,CC25 Comunicacions 
Sistemes de 
posicionament global 

Màquines i 
mecanismes  

CC17, CC18, CC19, 
CC20, CC21 

Brúixola, rellotge, sextant 
Màquines tèrmiques. 
Transmissió i 
transformació del 
moviment 

Matemàtiques Mesures directes  CC11, CC12 Instruments de mesura 
d’angles i longituds. 
Nombres decimals per 
expressar mesures 

Mesures indirectes  CC11, CC12 Estimació. 
Precisió, exactitud i error. 
Radi de la terra 

Nombres racionals  CC1, CC3 Ús dels nombres 
racionals per a la 
resolució de problemes 

Equacions de 1r i 2n 
grau i sistemes 
d’equacions de 1r grau  

CC4, CC5, CC7 Ús de les equacions i els 
sistemes per a la 
resolució de problemes 

Física i Química Forces i moviment (CC3, CC6) Forces gravitatòria, 
elèctriques i magnètiques. 
Forces de fregament. 

L’energia i els canvis  CC2, CC6 Circuit elèctric 
Generació d’energia 
Energia útil 

Biologia i 
Geologia 

La nutrició humana  CC10, CC29 Alimentació equilibrada. 
Conductes de risc 
relacionades amb 
l’alimentació. 

Ecosistemes i activitat 
humana  

CC12, CC13,CC25, 
CC26, CC27 

Ecosistemes: 
Conseqüències de la 
seva modificació 

Geografia i 
Història 

L’edat moderna  CC1, CC3, CC4, CC5, 
CC6, CC9, CC14, CC16 

Conquesta i colonització 
d’Amèrica. Les 
civilitzacions 
precolombines. 

Cultura i valors 
ètics 

Drets humans CC9, CC10, CC21 La dignitat humana.  

Diversitat d’identitats CC23 Consideració de la 
igualtat. 

Àmbit lingüístic Comunicació oral CC6, CC7, CC8, CC9, 
CC16 

Competència 
comunicativa i plurilingüe. 

Comprensió lectora CC1, CC2, CC3, CC15, 
CC19, CC22, CC23 

Expressió escrita CC5, CC19, CC21, 
CC22, CC23 

Dimensió literària CC11, CC13, CC14 

  



Projecte interdisciplinari de secundària, utilitzant la 
matèria de Tecnologies com a eix integrador 

10 

 

Proposta 4 

Nucli Vinculador: Da Vinci Curs: 3r ESO 

Descripció: Les múltiples facetes de Leonardo Da Vinci (enginyer, inventor, arquitecte, 
artista, naturalista, científic ...) permet l’estudi des de molt diverses disciplines. 
 

Matèries Blocs Curriculars Continguts clau Relació amb el nucli 

Tecnologia El procés tecnològic CC17, CC24, CC25 Identificació i resolució de 
problemes 

Estructures CC17, CC24,CC25 Anàlisi d’esforços i 
estabilitat. 
Disseny, construcció i 
avaluació d’estructures 

Màquines i 
mecanismes  

CC17, CC18, CC19, 
CC20, CC21 

Transmissió i 
transformació moviment. 
Disseny i avaluació de 
projectes amb 
mecanismes 

Matemàtiques Mesures directes  CC11, CC12 Instruments de mesura. 
Nombres decimals per 
expressar mesures 

Mesures indirectes  CC11, CC12 Estimació. 
Precisió, exactitud i error. 

Nombres racionals  CC1, CC3 Ús per a la resolució de 
problemes 

Proporcionalitat i 
semblança  

CC8, CC9, CC10 Geometria, semblança, 
simetries 

Equacions de 1r i 2n 
grau i sistemes 
d’equacions de 1r grau  

CC4, CC5, CC7 Ús de les equacions i els 
sistemes per a la 
resolució de problemes 

Física i Química Investigació i 
experimentació  

CC15 Identificació i resolució de 
problemes 

Teories i fets 
experimentals, ciència 
i pseudociència 

CC16 Lectura de recerques 
fetes per altres i anàlisi 
crítica dels procediments  

Forces i moviment CC3, CC6 El paper de les forces de 
fregament 

Biologia i 
Geologia 

Organització general 
del cos humà.  

CC9, CC10, CC28, 
CC29, CC30 

Relació entre aparells i 
sistemes, òrgans, teixits i 
cèl·lules 

Ecosistemes i activitat 
humana  

CC12, CC13,CC25, 
CC26, CC27 

Ecosistemes: 
Conseqüències de la 
seva modificació 

Geografia i 
Història 

L’edat moderna  CC1, CC3, CC4, CC5, 
CC6, CC9, CC14, CC16 

La cultura i l’art als segles 
XVI - Renaixement 

Educació visual 
i plàstica 

La creació artística.  CC4, CC6, CC7, CC8, 
CC12, CC15, CCD9, 
CCD10, CCD16, 
CCD17, CCD18, 
CCD19, CCD22, CCD24 

Visió i realització 
Relació visió i mà, mà i 
eina, eina i execució. 
Processos creatius. 

Funció social de l’art. CC6, CC10, CC11, 
CC12, CCD16 

L’obra d’art. El paper de 
l’artista en els diferents 
moments històrics 

Àmbit lingüístic Comunicació oral CC6, CC7, CC8, CC9, 
CC16 

Competència 
comunicativa i plurilingüe. 

Comprensió lectora CC1, CC2, CC3, CC15, 
CC19, CC22, CC23 

Expressió escrita CC5, CC19, CC21, 
CC22, CC23 

Dimensió literària CC11, CC13, CC14 
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3.4 Definir l’estructura de la unitat 

Un cop establert el nucli integrador, cal articular la unitat al voltant d’ell. S’han de dissenyar les 

diferents qüestions que serviran de guia als alumnes per orientar-los cap els continguts didàctics 

planificats i que delimitaran la unitat. Aquesta estructura de qüestions fa la funció de índex, i 

indicarà no tan sols els continguts que s’ha de tractar, sinó els que no han d’estar inclosos. 

L’estructura es crearà a partir de la nucli central, que s’anirà dividint en subqüestions més 

perfilades fins que aquestes es puguin transformar en activitats didàctiques. En aquesta etapa 

és on podem detectar i intentar reconduir el problema del “Poutpurri”, comentat en l’apartat de la 

definició del nucli integrador. Si les activitats didàctiques resultants de les qüestions no aglutinen 

diverses disciplines, no s’establiran els vincles entre matèries i per tant no podríem parlar de 

interdisciplinarietat. 

També servirà per filtrar i revisar els continguts sorgits de la pluja d’idees de l’etapa anterior. 

S’eliminaran aquells temes que no encaixin correctament en l’estructura i s’afegiran els que siguin 

necessaris. 

La fase d’estructuració ha de ser esquemàtica per facilitar la visió global de la unitat. Això ens 

permetrà, de forma senzilla, verificar si s’acompleixen els objectius previstos i visualitzar els trets 

més rellevants del projecte: 

 Matèries i continguts compresos 

 Identificació del vincles entre disciplines 

 Extensió de la unitat 

 Coneixements previs que han de tenir els alumnes 

 

Taula 3.4.1 Exemple dels diversos nivells d’una unitat interdisciplinària 

 

 

Activitats 
Didàctiques

Segon Nivell
Primer 
Nivell

Nucli

Nucli 
Central

Qüestió 1

Subqüestió 
1

Discip.2

Subqüestió 
2

Discip.1

Discip.2

Qüestió 2 Discip.3

Qüestió 3

Subqüestió 
4

Discip.4

Subqüestió 
5

Discip.3
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Nucli 

El nucli és la gran interrogació a resoldre i, per poder-ho fer, s’haurà de dirigir als alumnes cap a 

una sèrie qüestions més concretes i reduïdes. 

Molts cops, la idea inicial del nucli no s’acaba d’ajustar correctament quan la integrem a 

l’estructura de la unitat i s’haurà d’adaptar. Recordem que aquest nucli central pot ser un tema, 

un concepte, una qüestió, un problema o bé una experiència. 

Qüestions 

Les qüestions serveixen per trencar el nucli en parts molt més còmodes de treballar. Són les 

eines que ens permetrà connectar el nucli central amb els continguts curriculars. Per poder 

considerar la unitat com a interdisciplinària és imprescindible que aquestes qüestions siguin 

necessàries per aportar la informació requerida per resoldre la qüestió central o bé que 

presentin diferents enfocs del problema.  

Alguns cops serà necessari dividir les qüestions en parts encara més petites (subqüestions). 

L’objectiu és arribar al nivell que puguin ser resoltes en activitats didàctiques d’una disciplina 

concreta.  

Activitats didàctiques 

Són les activitats d’ensenyament i aprenentatge que han de permetre als alumnes adquirir els 

coneixements dels continguts previstos. 

És important arribar a aquest nivell de concreció per aconseguir que cadascuna de les activitats 

es pugui adaptar al contingut curricular d’una matèria, i pugui ser dirigida per un sol professor. 

Aquestes activitats es poden construir de la mateixa manera que ho faríem dins d’una 

programació curricular clàssica. La única diferencia és que s’ha de planificar la seva 

temporització tenint en compte les activitats de les altres matèries relacionades amb la mateixa 

qüestió. 

Aplicació pràctica 

Per realitzar el desenvolupament de l’estructura seleccionarem una de les propostes de nucli 

vinculador presentades en l’apartat anterior. 

La primera idea va ser triar el nucli de “Da Vinci” donat que els continguts tecnològics tenen molt 

de pes i és el tema que recull més matèries. No obstant, un cop iniciada l’estructuració de la 

unitat, es va constatar que l’únic punt de unió de moltes de les disciplines era la pròpia figura del 

personatge i no era possible establir altres vincles entre elles. Tot i que la interdisciplinarietat està 

present entre algunes matèries, no semblava l’exemple més adient per desenvolupar la unitat 

pràctica. 

És va realitzar el mateix anàlisi pel següent tema en quant a nombre de matèries implicades, i és 

va poder comprovar que els vincles entre disciplines eren imprescindibles per resoldre la qüestió 

central i que aportaven diferents punts de vista sobre el nucli. Per aquest motiu es va seleccionar 

la proposta 3: “Creuem l’Atlàntic”  

Al començar a elaborar l’estructura es va veure que, en funció de la qüestió central, es podia 

treballar el tema des de dues vessants diferents: 

1. La incidència de les tecnologies sobre els mitjans de transport: De les caravel·les i el 

sextant a l’aviació i la geolocalització. Impacte de la globalització.  

2. Traslladar els alumnes al segle XVI i seguir els passos dels colonitzadors. Utilitzar la 

tecnologia de la època per fer la travessa. Impacte ètic i ecològic de la colonització. 

La unitat interdisciplinària ha de partir forçosament d’un únic nucli, per tant, si ens trobem en 

aquesta situació, haurem de triar des de quin vessant volem desenvolupar el tema. En el nostre 
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cas triarem el segon plantejament ja que s’adapta millor a les metodologies d’aprenentatge basat 

en problemes que volem aplicar. 

El primer pas serà concretar el nucli central. Molts cops podrem utilitzar la idea inicial, però en 

altres ocasions veurem que és necessari una millor definició del punt de partida de la unitat, per 

poder-la conduir cap als objectius didàctics acordats. 

En el nostre cas, la pregunta "Com creuar l'Atlàntic?" no delimita correctament l'abast que li volem 

donar a la unitat, i per tant establirem com a nucli central el tema: "Seguint les petjades dels 

conqueridors". 

El tema es dividirà en tres qüestions principals que permetran als alumnes tenir una visió global 

de l'esdeveniment: 

1. Com arribar al nou continent?  

2. Què van fer els conqueridors?  

3. Quines van ser les conseqüències de la colonització? 

Com arribar al nou continent? 

Per resoldre aquesta qüestió serà necessari dividir-la en quatre preguntes més concretes: Com 

orientar-nos? Com maniobrar l'embarcació? Quins subministres necessitarem? Quant temps 

durarà la travessa? 

Per poder orientar-nos ens caldran coneixements de mesures (Matemàtiques) i d'instrumentació 

per la ubicació i direcció (Tecnologia) 

El moviment i control de l'embarcació es poden explicar a partir dels continguts de Forces i 

Moviment (Física), i de transmissió de moviment (Tecnologia) 

En quant els subministres necessaris, s'haurà de preveure l'alimentació equilibrada i conèixer els 

riscos d'una mala dieta, pel que s'haurà de treballar la nutrició humana (Biologia). Aquesta 

qüestió dóna pas a la pregunta següent. 

Per conèixer la duració de la travessa i el temps que queda de viatge s'hauran de combinar els 

coneixements sobre la posició, velocitat i distàncies amb les equacions. També s'haurà de tenir 

en compte els errors i la precisió de les dades calculades (Matemàtiques) 

Què van fer els conqueridors?  

Per resoldre aquest punt caldrà recórrer als continguts sobre la conquesta i colonització 

d’Amèrica i les civilitzacions precolombines, del bloc dedicat a l’edat moderna (Història). La 

qüestió s’ampliarà amb la lectura “La conquista de América”, de H. Kamen, i això ens permetrà 

treballar també l’àmbit lingüístic i literari.   

Quines van ser les conseqüències de la colonització? 

Donarem resposta a aquesta qüestió dividint-la en dos blocs: Com es va veure afectat 

l'ecosistema? i Quines van ser les repercussions sobre els indígenes? 

Caldrà aprofundir en l'estudi dels ecosistemes i les conseqüències de la seva alteració (Biologia) 

per respondre al primer bloc, mentre que s'hauran de treballar els continguts sobre diversitat, 

igualtat i dignitat humana (Valors ètics) per contestar a la segona part. 

Pel que fa a l'àmbit lingüístic, encara que els seus continguts no estiguin relacionats directament 

amb el nucli, és evident que la comunicació oral, la comprensió lectora i l'expressió escrita 

estaran presents durant tota la unitat. Es poden programar debats, presentacions o redaccions 

sobre qualsevol de les qüestions, i també es poden incorporar lectures literàries. No cal dir que 

no només podem, sinó que és convenient incorporar les diverses llengües a la unitat. 
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3.5 Temporització 

No podem incorporar una unitat interdisciplinària sense modificar les programacions. És 

important tenir clar aquest aspecte, ja que la integració d'aquestes unitats dins del curs ha de ser 

planificada adequadament. 

Aquestes reordenacions afectaran tant a la programació anual de cadascuna de les matèries 

implicades com als horaris durant el període en què s'impartirà la unitat. Serà necessària la 

participació de tot el professorat implicat en el desenvolupament per acordar i concretar la 

seqüència temporal. 

Programació 

La unitat interdisciplinària tindrà lloc en un espai temporal concret, i per tant, tots els seus 

continguts hauran d'impartir-se durant aquest període. És per això que la programació de 

cadascuna de les matèries implicades haurà de modificar-se amb la finalitat de què els continguts 

inclosos dins de la unitat puguin coincidir en el temps. 

Aquesta no és una tasca tan senzilla com a priori pot semblar, ja que la nova programació ha de 

tenir en compte, per totes les disciplines, que: 

 S’han impartit els continguts previs necessaris 

 No es trenca la seqüència lògica dels continguts pendents d’impartir 

El compromís resultarà més complicat com més matèries hi siguin implicades. 

Temporització de la unitat 

L'objectiu d'una unitat interdisciplinària és presentar un problema, projecte o tema que requereixi 

diverses disciplines per ser resolt o comprès, però la contribució de cadascuna de les matèries 

pot ser molt diversa. 

Amb tota seguretat, aquesta distribució del temps entre les disciplines no es correspondrà a la 

proporció marcada pel desplegament del currículum, i per tant hem d'estar oberts a la 

reorganització de les classes dins de l'horari lectiu. 

És desitjable que l'evolució temporal de la unitat sigui el més continua i compacte possible i això 

implicarà que, durant el seu transcurs, s'haurà de modificar el repartiment d'hores lectives entre 

matèries de manera que segueixi la proporcionalitat dels continguts de la unitat interdisciplinària 

en lloc de la del desplegament del currículum. La solució organitzativa més simple és que les 

matèries amb menys continguts dins de la unitat, cedeixin les seves hores lectives a les 

disciplines que requereixin més temps o incloguin més continguts. En finalitzar la unitat, aquest 

procés es revertirà a la fi de què totes les matèries acabin el curs havent-hi impartit el nombre 

d'hores que els hi correspon. 

Aplicació pràctica 

El primer pas és situar la unitat dins de la programació del curs. Per fer-ho, necessitarem la taula 

amb la distribució temporal dels continguts de les matèries al llarg del curs (Taula 3.5.1). 

Aquesta taula ens aportarà la informació sobre el temps requerit per desenvolupar els continguts 

així com la seqüenciació adient perquè l'alumne adquireixi els coneixements necessaris per 

passar al següent contingut. 

Posteriorment es redistribuiran els continguts amb l'objectiu d'agrupar temporalment els que 

s'inclouen dins de la unitat interdisciplinària (Taula 3.5.2). En aquesta etapa s'han de tenir en 

compte els continguts previs que han de ser impartits necessàriament. 
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Com es pot observar en la taula de programació redistribuïda, un cop realitzada l'agrupació, ens 

trobem amb què els continguts no es poden acomodar perfectament dins del mateix període de 

temps. Això pot ser degut al fet que la durada dels continguts no sigui la mateixa per totes les 

matèries i/o que a causa dels continguts previs que han de ser impartits, no poden començar al 

mateix temps. En el nostre cas pràctic tenim els dos efectes. 

Per resoldre aquesta situació haurem de modificar les hores lectives setmanals dedicades a cada 

matèria i això significa, en major o menor mesura, alterar els horaris del professorat. Si això no 

és possible, la unitat interdisciplinària s'allargarà en el temps i algunes matèries impartiran 

continguts no relacionats amb el tema. En alguns casos haurem de reconsiderar la decisió 

d'incorporar la unitat interdisciplinària en la programació, ja que si els continguts no es poden 

treballar amb una certa continuïtat, els alumnes no aconseguiran percebre el cas en la seva 

globalitat. 

Si existeix la possibilitat de modificar els horaris, aleshores hem de preveure podria ser necessari 

ajustar-los fins a tres cops: 

 Ajust previ: El propòsit és aconseguir que totes les matèries implicades comencin a 

treballar en la unitat simultàniament. Per aconseguir-lo, partirem de la taula de 

programació redistribuïda; s'hi han de reduir les hores lectives de les matèries que els 

seus continguts comencin abans i incrementar-les en les que els continguts comencin 

més tard. 

 Ajust durant el transcurs de la unitat: La seva finalitat és igualar la duració temporal dels 

diferents continguts amb l'objectiu de què la unitat tingui un inici, desenvolupant i final 

ben definits. Això s'obtindrà reduint les hores de les matèries que tinguin menys activitats 

i cedir-les a aquelles matèries que en tinguin més. 

 Ajust posterior: Té com a objectiu corregir els desequilibris que s’hagin pogut produir en 

els dos ajustos anteriors. 

 

Taula 3.5.3 Repartiment d’hores setmanals per materia inclosa en la unitat 

Matèries LOMCE Ajust Previ 
Durant la 

Unitat 
Ajust 

posterior 

Matemàtiques 3 4 3 3 

Biologia/Geologia 2 1 3 2 

Física/Química 2 1 1 3 

Geografia i Història 2 3 2 1 

Tecnologia 2 2 2 2 

TOTAL 11 11 11 11 

 

3.6 Preparació de la unitat i les activitats 

Un cop definits l’estructura i els continguts, s’ha de preparar la unitat. El procés d’elaboració és 

molt similar al de les unitats didàctiques convencionals, però presenta algunes singularitats que 

hem de tenir en compte: 

 Les unitats interdisciplinàries acostumen a ser més extenses, podríem dir que estaran 

formades per un conjunt unitats didàctiques, que anomenarem subunitats. 

 Les elaboraran professors de diverses matèries, per tant precisa un elevat grau de 

coordinació pel que fa a la temporització, objectius, tasques, avaluacions i metodologies 

didàctiques. 
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Responsabilitats 

En l'elaboració de la unitat intervindran diversos professors de diferents departaments. Per tal de 

mantenir la coherència i continuïtat, és indispensable establir els mecanismes de coordinació i 

assignar la responsabilitat de les diverses tasques que s'ha de dur a terme. 

Com ja s'ha mencionat anteriorment, un dels professors serà el responsable de la unitat 

interdisciplinària i coordinarà als professors que s'encarreguin de les qüestions principals, de 

manera que és mantinguin els vincles entre elles i és mantingui la cohesió de les activitats, 

temporització, avaluacions i metodologies. 

Els professors responsables de les qüestions principals, faran el mateix amb els docents que 

s'encarreguin de les preguntes secundàries, i així successivament, seguint l'estructura de la 

unitat, fins a arribar als professors que prepararan les subunitats. 

Escenari d’aprenentatge 

Les unitats interdisciplinàries acostumen a ser més extenses i intricades que les unitats 

convencionals, per això és fonamental despertar l’interès dels alumnes des del primer moment. 

Hem de contextualitzar totes les qüestions de la unitat per a tal d’aconseguir un escenari atractiu 

i que els hi permeti comprovar com poden utilitzar els coneixements que van adquirint per 

entendre i/o resoldre situacions del món real. 

Metodologies  

Els projectes interdisciplinaris no estan vinculats a una metodologia didàctica concreta, i tampoc 

és necessari, ni en molts casos adequat, mantenir la mateixa metodologia per a totes les 

subunitats. 

Tot i que no hi ha cap inconvenient en desenvolupar la unitat utilitzant classes expositives i el 

treball individual de l'alumne, el mateix concepte de projecte interdisciplinari ens condueix cap a 

metodologies d'aprenentatge cooperatiu basades en investigació (ABI). En realitat, ambdós 

termes acostumen a estar molt lligats, ja que difícilment podrem trobar projectes o problemes 

que es puguin resoldre amb els coneixements d'una única disciplina. 

Per tant, és recomanable que tant el nucli de la unitat com les qüestions siguin enfocades a través 

de l'aprenentatge basat en casos, projectes o problemes. 

Pel que fa a l'organització dels alumnes, l'entorn multidisciplinari és adient per aprofitar 

l'aprenentatge cooperatiu. Donat que es tractaran diverses matèries, els grups heterogenis poden 

funcionar molt bé, ja que hi haurà alumnes amb facilitat per disciplines diferents i podrem aprofitar 

l'anomenada Zona de Desenvolupament Proper, quan s'expliquin entre ells les coses que no 

acaben d'entendre. 

Com s’ha vist en el apartat 3.3 Establir el nucli vinculador, les unitats multidisciplinàries no poden 

estar completament acotades, i per tant els grups de treball poden seguir camins diferents i 

arribar a conclusions diverses. És per tant recomanable mantenir els mateixos grups de treball 

durant tota la unitat. Això no exclou que algunes de les activitats es realitzin individualment, o bé 

que s’apliquin dinàmiques de grups d’experts per a tal que tots els alumnes puguin tenir un 

enfocament més complet del tema. 

Subunitats i activitats 

La unitat contindrà diverses activitats, que tenen com a finalitat proporcionar als alumnes els 

coneixements necessaris per poder donar resposta les qüestions plantejades. Aquestes activitats 

es poden agrupar en subunitats quan la seva extensió ho requereixi.  

Segons queda reflectit en l’estructura de la unitat, quan les activitats o subunitats estiguin 

relacionades amb una única disciplina, serà el professor de la matèria qui s’encarregarà de 

preparar-la i impartir-la.   
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Quan diverses disciplines convergeixin en la mateixa qüestió, serà el responsable de la qüestió 

qui realitzi la coordinació dels professors implicats. En aquest cas, es tractarà d’una subunitat 

interdisciplinària, la programació serà comuna i cada professor impartirà la seva matèria. 

És convenient que les subunitats recullin en una graella de programació les competències 

associades, els continguts, criteris d’avaluació, objectius didàctics i la seqüenciació de la unitat. 

Per la seva part, el projecte també disposarà de la seva graella, que inclourà totes les subunitats, 

la seva durada i els blocs curriculars compresos.   

Aplicació pràctica 

A continuació veurem com es realitza la preparació de les unitats seguint el cas pràctic plantejat. 

En primer lloc descriurem l'escenari d'aprenentatge i definirem la metodologia didàctica i les 

subunitats que formen el projecte. 

Posteriorment ens centrarem en una de les subunitats i especificarem l'enunciat, la metodologia 

didàctica i les activitats que es portaran a terme. Obviarem l'exemplificació de la resta de 

subunitats, ja que el procediment és el mateix i no aporten res de nou pel que fa a la metodologia 

d'elaboració.  

Nucli de la unitat:  

Enunciat 

Ens trobem a principis del segle XVI, sou un grup d'amics que us coneixeu des de la infantesa 

i el vostre somni sempre ha sigut viure aventures i descobrir coses noves. 

Us heu assabentat de l'increïble viatge de Cristòfol Colon, però sembla que no va arribar a 

les Índies sinó que va descobrir un nou món, ple d'oportunitats i d'aventures. Els qui han anat 

parlen de plantes i animals estranys, rius que semblen oceans i s'han trobat amb gent amb 

costums, llengua i cultura molt diferent de totes les conegudes. 

Heu aconseguit finançament per preparar la vostra expedició, però us toca organitzar-la. 

Sereu capaços de complir el vostre somni? 

Us recomanem que abans de res us documenteu sobre altres expedicions que ja s'hagin fet, 

així podreu preveure millor a on voleu anar, què necessitareu portar i fer-vos una idea del que 

us podeu trobar. 

Metodologia 

Treballarem amb grups de 4 alumnes, combinant metodologies d'aprenentatge basat en la 

investigació amb classes expositives. Donat l'abast que pot arribar a tenir el projecte i amb 

l'objectiu que els alumnes no s'allunyin excessivament dels continguts curriculars previstos, 

els professors supervisaran i guiaran als grups en la direcció convenient per assolir els 

objectius. 

Els grups seran heterogenis respecte a gènere, cultura, motivació i rendiment, i es fomentaran 

les estratègies d'aprenentatge cooperatiu basades en la interdependència positiva i la 

responsabilitat individual. 

Subunitat: Com ens orientarem?  

Enunciat 

Heu aconseguit alguns mapes d'expedicions anteriors, però per poder arribar a la vostra 

destinació heu de traçar sempre el rumb correcte. 

Els corrents i les tempestes us desviaran de la ruta i, dins de l'oceà Atlàntic, no trobareu 

referencies per saber on sou. Si no voleu fracassar, és imprescindible que pugueu saber en 

tot moment on us trobeu i en quina direcció heu d'anar. En l'actualitat faríeu servir sistemes 
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de posicionament i navegació per satèl·lit, però aquestes tecnologies no han estat disponibles 

fins a finals del segle XX. 

Quina és la tècnica que els navegants han utilitzat fins fa pocs anys per poder orientar-se? 

Quins aparells necessitareu? Com s'utilitzen? 

Metodologia 

Per aquesta subunitat utilitzarem la metodologia d'aprenentatge basat en projectes, mantenint 

els grups de treball cooperatiu establerts. 

En la primera sessió es plantejarà als estudiants el repte que han de superar, i es promouran 

les diferents accions per assolir-lo com la cerca d'informació, debats, discussions, disseny, 

utilització d'un aparell de mesura i avaluació de les propostes presentades. Els docents 

orientaran als alumnes i generaran les situacions d'aprenentatge. S'utilitzaran breus sessions 

expositives per aclarir i exposar els conceptes més complexos. 

En aquesta subunitat participaran docents de matèries diverses, que dirigiran les sessions de 

forma individual o col·laborativa. 

Activitats 

 S'han plantejat diverses activitats que tenen per finalitat guiar als grups en la resolució 

del projecte i que també permeten treballar continguts complementaris. 

 Saber on som (2 h): Es recordarà la trajectòria solar i s'explicarà com obtenir mesures 

indirectes utilitzant la proporcionalitat i les transformacions geomètriques. Els grups 

hauran d'investigar els mètodes de mètodes utilitzats pel càlcul de la longitud i latitud, 

els analitzaran i proposaran els instruments necessaris per aplicar-los 

 Instruments de mesura (2 h): Es realitzarà un debat sobre els instruments de mesura 

(angles, distancies i el temps) proposats pels diferents grups. S'aplicaran els 

conceptes d'exactitud, precisió i errors. 

 Com funciona un rellotge? (3 h): Es treballaran els mecanismes de transmissió i els 

programes de simulació. L'objectiu és que els grups utilitzin un simulador per realitzar 

el disseny dels mecanismes d'un rellotge 

 El vostre sextant (4 h): Els grups dissenyaran i construiran un instrument de mesura 

d'angles, seguint el procés tecnològic. 

 Anem a mesurar (2 h): Els alumnes utilitzaran l'aparell de mesura que han construït 

per realitzar mesures indirectes d'alçades. 

 Com ens orientarem (1 h): Presentació de les propostes i prototips dels grups a la 

resta de la classe 

3.7 Avaluació 

L’avaluació d’un projecte interdisciplinari planteja dues situacions a resoldre. La principal i més 

important és: com avaluar l’aprenentatge dels alumnes tenint en compte l’elevada quantitat de 

temes i possibilitats contemplades dins del projecte. La segona qüestió, que respon a criteris 

organitzatius, fa referencia a com qualificar per matèries el treball de l’alumne. 

L'avaluació del projecte ha de ser formativa i ha de contemplar tot el procés d'aprenentatge. És 

important recordar que, en els projectes interdisciplinaris, el resultat final no és un fidel indicador 

de l'aprenentatge que els alumnes han anat assolint en el transcurs del projecte. Per aquest 

motiu, hem d'utilitzar un sistema d'avaluació que compleixi amb els següents objectius (Sáez, 

2013) (Sánchez, 2005): 

 Avaluar tant el procés como el resultat 

 Motivar a l’alumnat a reflexionar sobre el seu aprenentatge i fer-lo participar en el procés 

d’avaluació 

 Estructurar les tasques d’aprenentatge, definint quins són els mínims obligatoris. 
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 Proporcionar informació als docents per ajustar els continguts a les necessitats dels 

estudiants. 

Per tant hem de considerar un sistema d'avaluació continuada, que sigui variat i que reculli la 

màxima quantitat d'informació. 

Un procediment d'avaluació que compleix amb els requeriments citats és el portafoli o carpeta, 

es tracta d'un document físic o digital, que conté una recopilació ordenada d'informació 

(lliuraments o no) realitzats pels alumnes o grups, conjuntament amb les seves reflexions. 

El portafoli permet visualitzar el procés d'aprenentatge de l'alumnat i motiva la seva reflexió, pel 

que podem considerar-lo com una eina més d'aprenentatge. Els criteris i indicadors d'avaluació 

(Sánchez, 2005) poden fer referencia a l'organització, presentació, continguts, opinions pròpies, 

gestió, organització ... i han d'estar estretament relacionats amb els objectius i competències 

establerts. 

També es pot realitzar l'avaluació del projecte interdisciplinari a partir del seguiment de les seves 

parts. El procés d'aprenentatge de cada subunitat i/o activitat pot ser avaluat de forma autònoma 

i diversa, sense perdre la visió de globalitat que és l'objectiu fonamental de la interdisciplinarietat. 

Per motivar a l'alumnat a reflexionar sobre el seu procés d'aprenentatge és convenient incloure 

procediments d'autoavaluació i coavaluació. 

Pel que fa a la qualificació o avaluació sumativa, el procés d'avaluació continuada ens 

proporcionarà la informació necessària per permetre qualificar als alumnes de cadascuna de les 

matèries incloses dins del projecte. Recordem que l'estructura del projecte s'ha fragmentat en 

subunitats, que giren al voltant de continguts concrets de determinades matèries. Al realitzar 

l'avaluació o seguiment de les subunitats, disposarem d'informació qualitativa i quantitativa que 

ens permetrà qualificar el nivell d'aprenentatge i assoliment d'objectius de l'alumne en una 

determinada disciplina. 

Aplicació pràctica 

El seguiment del procés d’aprenentatge es realitzarà mitjançant un portafoli en format digital, que 

els estudiants compartiran amb tots els docents implicats en el projecte. Aquesta carpeta serà 

comuna per cada grup, però ha de contenir una part personalitzada (document separat) on cada 

alumne incorporarà  les seves reflexions i suggeriments.  

Per potenciar la contextualització, anomenarem Quadern de Bitàcora al portafoli, i haurà de 

seguir un esquema de diari de bord on es reflectiran les activitats, tasques i decisions que es 

prenguin cada dia. També s’han d’incloure les diverses fonts d’informació utilitzades. 

Per realitzar l’avaluació es tindran en compte els següents indicadors: 

Taula 3.7.1 Indicadors, pes i mètodes d’avaluació del projecte 

Indicador Mètode Pes 

Presentació, organització i redacció del 
Quadern de Bitàcora 

Rúbriques 10% 

Personalització del portafoli, reflexions i 
suggeriments 

Rúbriques 15% 

Activitats, tasques, exercicis i projectes de 
les subunitats 

Graelles subunitats 50% 

Implicació, participació i compromís Asistencia, Autoavaluació  15% 

Presentació del projecte Coevaluació 10% 

 

Els indicadors per realitzar la qualificació per matèries estaran contemplats dins de les graelles 

de les subunitats. 
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3.8 Valoració del projecte interdisciplinari 

L'objectiu d'aquests projectes és que es puguin integrar de forma permanent dins de la 

programació del curs. Per tant, han d'estar sotmesos a un procediment de millora amb la finalitat 

de corregir-los i optimitzar-los. 

Un cop el projecte s'ha traslladat a l'aula i han finalitzat totes les etapes, els docents implicats es 

reuniran per avaluar si s'han assolit els objectius fixats i quines millores i/o canvis s'han d'aplicar. 

El projecte s'ha d'avaluar des del punt de vista organitzatiu, pedagògic i curricular; i és convenient 

que els estudiants participin d'aquesta valoració amb les seves opinions i propostes. 

L'equip de docents establirà els diferents ítems a valorar. Algunes de les qüestions que es podrien 

analitzar són les següents:  

Valoració organitzativa 

 S’han coordinat correctament els docents de les subunitats? 

 S’ha de modificar la temporització del projecte o de les subunitats? 

 S’ha realitzat correctament la tasca dels responsables de les qüestions principals? 

Valoració del disseny del projecte 

 S’han establert correctament els vincles entre les matèries? 

 Les qüestions secundaries has sigut adequades per respondre al nucli del projecte? 

 S’ha aconseguit cridar d’interès dels alumnes amb la qüestió principal i secundaries? 

 Es poden afegir nous vincles amb altres matèries? 

Valoració pedagògica 

 S’han sentit els alumnes motivats i involucrats en el projecte? 

 Han funcionat correctament els grups de treball col·laboratiu? 

 La metodologia didàctica ha sigut adequada? 

 S’ha pogut realitzar el seguiment de l’aprenentatge dels alumnes? 

 El sistema d’avaluació formativa ha sigut eficaç i equitatiu? 

 S’han de contemplar més mesures d’atenció a la diversitat? 

Valoració curricular 

 S’han assolit els objectius didàctics? 

 Han quedat continguts curriculars pendents de cobrir? 

 S’han pogut realitzar convenientment les qualificacions per matèria? 
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4. RESULTATS 

La aplicació de la metodologia descrita a un cas pràctic, ens dóna com a resultat les graelles de programació. Degut a la complexitat de les interrelacions i 

l’elevat nombre d’activitats dels projectes interdisciplinaris, és imprescindible la seva utilització per disposar d’una visió global del projecte i de les subunitats. 

4.1 Graella del projecte 

En aquesta graella s’especificà la durada del projecte i de cadascuna de les subunitats, així com les matèries i blocs curriculars compresos. És convenient 

reservar unes hores per si s’ha de corregir la durada d’alguna activitat. 

Taula 4.1.1 Graella del projecte: Distribució temporal i blocs curriculars de les subunitats 

GRAELLA DEL PROJECTE INTERDISCIPLINARI: NUCLI 

Seguint les petjades dels conqueridors 

NIVELL TOTAL PERÍODE   

3r ESO 56h 2n Trimestre   

SUBUNITATS DURADA PES ÀREA/MATERIES BLOCS CURRICULARS 

Com ens orientarem? 14 25% 
Matemàtiques 

Mesures directes (CC11, CC12) 

Mesures indirectes (CC11, CC12) 

Tecnologia Màquines i mecanismes (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 

Com governar la nau? 14 25% 

Física i Química Les forces i el moviment (CC3, CC6) 

Tecnologia 
Màquines i mecanismes (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 

Estructures (CC17, CC24, CC25) 

Quins subministres hem de portar? 4 5% Biologia i Geologia La nutrició humana (CC10, CC29) 

La conquesta d'Amèrica 11 20% 
Geografia i història L’edat moderna 1 (CC1, CC3, CC4, CC5, CC6, CC9, CC14, CC16) 

Llengua Literatura Castellana Dimensió literària (CC11, CC14) 

Quines van ser les conseqüències? 8 10% 

Biologia i Geologia Ecosistemes i activitat humana (CC12, CC13,CC25, CC26, CC27) 

Cultura i valors ètics 
Diversitat d’identitats 

Drets humans 

Presentacions dels projectes 2 15% Totes   

Reserva 3       
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4.2 Graella de la subunitat 

La graella de la subunitat estarà composta de tres parts. En la primera s'especificaran els blocs/continguts curriculars, les competències i els continguts clau 

contemplats en la subunitat. En la segona part s'establiran els objectius didàctics, així com els criteris d'avaluació. I en la darrera part es descriurà la seqüència 

didàctica, indicant el contingut, duració, atenció a la diversitat i recursos necessaris per dur a terme les diferents activitats. 

Desenvoluparem la graella per una de les subunitats que té com a eix la matèria de tecnologia. 

 

Taula 4.2.1 Graella d’una subunitat, continguts, objectius i seqüenciació 

SUBUNITAT DIDÀCTICA : COM ENS ORIENTAREM? NIVELL: 3r ESO TRIMESTRE: 2n DURADA: 15 h 

BLOCS CURRICULARS: 
 
TECNOLOGIA 
El procés tecnològic 
Màquines i mecanismes  
 
MATEMATIQUES 
Mesures directes 
Mesures indirectes 

COMPETÈNCIES BÁSIQUES DE L’AMBIT TECNOLOGIC: 
C-7: Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, 
manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 
C-9: Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat 
del resultat 
 
COMPETÈNCIES BÁSIQUES DE L’AMBIT MATEMÀTIC: 
C-2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes 
C-6: Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 
C-8: Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que 
es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes 
 
COMPETÈNCIES METODOLOGÒGIQUES: 
Tractament de la informació i competència digital 
Aprendre a aprendre. 
Treball en equip 
Coneixement i la interacció amb el món físic 
 
COMPETÈNCIES COMUNICATIVES: 
Comunicació comunicativa, lingüística i audiovisual 
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CONTINGUTS CURRICULARS CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS CONTINGUTS CLAU ASSOCIATS (CC) 

Instruments de mesura d’angles i 
longituds. 

Estimar, mesurar i calcular longituds i àrees amb una 
precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els 
processos de mesura. 

CC11 Magnituds i mesures 
CC12 Relacions mètriques i càlcul de mesures en  
figures. 

Nombres decimals per expressar 
mesures  

Resoldre problemes de la vida quotidiana o d’altres matèries 
utilitzant diferents tipus de nombres, símbols i mètodes 
algebraics. 

CC11 Magnituds i mesures 
CC12 Relacions mètriques i càlcul de mesures en  
figures. 

Estimacions, precisió, exactitud i error 
 

Estimar, mesurar i calcular longituds i àrees amb una 
precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els 
processos de mesura. 
 
Reconèixer models numèrics, funcionals i geomètrics; i 
utilitzar les seves característiques i propietats per resoldre 
situacions de manera interdisciplinària. 

CC11 Magnituds i mesures 
CC12 Relacions mètriques i càlcul de mesures en  
figures. 

Història de la mesura del cel Obtenir mesures indirectes en la resolució de problemes 
d’àmbits diversos, utilitzant la proporcionalitat geomètrica i 
les transformacions geomètriques i relacionar-ho amb els 
mitjans tecnològics que actualment s’utilitzen per fer 
mesures indirectes. 

CC11 Magnituds i mesures 
CC12 Relacions mètriques i càlcul de mesures en  
figures. 

Anàlisi d’objectes quotidians i 
construccions simples. 

Analitzar mecanismes i sistemes de mecanismes CC17 Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC20 Objectes tecnològics de base mecànica 

Mecanismes per a la transmissió i 
transformació del moviment i la seva 
funció en diferents màquines. 

Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels 
diferents mecanismes de transmissió i transformació del 
moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests 
mecanismes en diferents màquines 

CC17 Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18 Mecanismes tecnològics de transmissió i 
transformació del moviment. 

Disseny, desenvolupament i avaluació 
de projectes amb mecanismes i 
associacions de mecanismes. 

Dissenyar, construir i simular sistemes de mecanismes que 
realitzen una funció determinada dins d’un projecte 
tecnològic 

CC17 Objectes tecnològics de la vida quotidiana.  
CC18 Mecanismes tecnològics de transmissió i 
transformació del moviment. 
CC24 Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 
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Planificació completa del procés 
tecnològic 

Construir un objecte establint un pla de treball organitzat que 
permeti arribar a una solució correcta tenint en compte 
criteris d’estalvi de recursos i respecte pel medi ambient, tot 
seguint les normes de seguretat de treball amb eines i 
materials 

CC19 Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i 
sostenibilitat. 
CC24 Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

Presentació final del projecte fent ús 
d’eines multimèdia i programari 
específic: simuladors i material 
interactiu 

Realitzar presentacions que integrin eines digitals i 
programari específic 

CC25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  CRITERIS D’AVALUACIÓ DIDÀCTICS (ponderació) 

O1: Investigar com realitzar el càlcul 
de la longitud i latitud 

CA1: Especificar un mètode per calcular el posicionament i les mesures necessàries (5%) 
Avaluada amb rúbrica 

O2: Analitzar les característiques de 
diferents instruments de mesura i 
avaluar la seva idoneïtat  

CA2: Debatre els avantatges i inconvenients dels instruments (5%) 
Avaluada amb rubrica sobre les reflexions i la participació en el debat 

O3: Projectar un sistema de 
mecanismes que realitzi una funció 
determinada 

CA3: Dissenyar un sistema d’engranatges que simuli el funcionament d’un rellotge (10%) 
Avaluada amb rubrica sobre exactitud i les funcions implementades 

O4: Dissenyar i construir un dispositiu 
que permeti mesurar angles sobre 
l’horitzó  

CA4: Realitzar un disseny i construir un prototip funcional i viable, que pugui satisfer els requisits de l’enunciat (20%) 
Avaluada amb rubrica sobre el disseny i el prototip 

O5: Aplicar correctament les etapes 
del procés tecnològic 

CA5: Haver seguit i documentar correctament totes les etapes del mètode tecnològic (15%) 
Avaluada amb rubrica sobre la documentació 

O6: Comprendre els processos de 
mesura, valorant la incidència de la 
precisió i els errors 

CA6: Estimar, mesurar i calcular longituds i angles amb una precisió adequada a la situació plantejada (15%) 
Avaluada amb els exercicis 

O7: Presentar la solució proposada de 
forma entenedora i atractiva 

CA7: Realitzar la exposició del projecte de forma completa, original i comprensiva.(20%) 
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O8: Practicar l’actitud respectuosa i 
col·laborativa del treball en equip 

CA8: Haver treballat de forma equitativa, participativa i col·laborativa amb els companys del grup (10%) 

CONTINGUTS DIDÀCTICS: 
CD1: La mesura del cel: Trajectòria del sol 
CD2: Instruments de mesura 
CD3: Mecanismes de transmissió i transformació del moviment 
CD4: Disseny i construcció d’objectes. Projecte tecnològic 
CD5: Exactitud, precisió i errors. 
CD6: Mesures directes i indirectes 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 
Recursos i 
materials 

Atenció a la 
diversitat 

Temporit-
zació 

Espai emprat i 
organització de l’alumnat 

Continguts 
didàctics 

Criteris 
d’avaluació 

Matèria 

Sessió 1: Presentació de la unitat i primera part de l’activitat “Saber on som” 

Objectius de la 
subunitat i criteris 
d’avaluació. 

  
10’ Aula, grup gran. 

  
Mat. + Tecno 

AC1 “Saber on som” Presentació  45’ Classe Expositiva CD1  Mat. 

En la primer part d’aquesta activitat es recordarà la trajectòria solar i s’explicarà com obtenir mesures indirectes utilitzant la 
proporcionalitat i les transformacions geomètriques.  

Sessió 2: “Saber on som” 2a part 

AC1 “Saber on som” Ordinadors Grups 
heterogenis 

55’ Grups treball. Classe 
Inversa 

CD1 CA1 Mat. 

Es proporcionen adreces de pàgines per entendre els mètodes utilitzats pel càlcul de la longitud i latitud. Durant la classe els grups 
discutiran els mètodes i proposaran els instruments necessaris per aplicar-los.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_longitud 
http://www.phy6.org/stargaze/Mlatlong.htm 

Sessió 3: “Instruments de mesura” 1a part 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_longitud
http://www.phy6.org/stargaze/Mlatlong.htm
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AC2 “Instruments de 
mesura” 

Projector  30’ Aula gran. Presentacions CD2  Mat. 

  25’ Aula gran. Debat  CD2 CA2 Mat. 

Presentació i debat sobre els instruments de mesura (angles, distancies i el temps) proposats pels grups. 

Sessió 4: “Com funciona un rellotge?” 1a part 

AC3 “Com funciona un 
rellotge?” 

Projector  35’ Classe expositiva  CD3  Tecno. 

Ordinadors Nivells variables 
de dificultat 

20’ Treball per grups  CD2, CD3 CA3 Tecno. 

En la primera part de la sessió s’explicaran les bases del mecanismes de transmissió i els programes de simulació 
(www.geargenerator.com) El objectiu és que els alumnes facin el disseny per simulació dels engranatges d’un rellotge.   

Sessió 5: “Com funciona un rellotge?” 2a part 

AC3 “Com funciona un 
rellotge?” 

Projector  35’ Classe expositiva  CD3  Tecno. 

Ordinadors Nivells variables 
de dificultat 

20’ Treball per grups  CD2, CD3 CA3 Tecno. 

En la primera part de la sessió es continuarà amb l’exposició dels mecanismes de transmissió. 

Sessió 6: “Com funciona un rellotge?” 3a part 

AC3 “Com funciona un 
rellotge?” 

Ordinadors Nivells variables 
de dificultat 

55’ Treball per grups  CD2, CD3 CA3 Tecno. 

Treball amb grups per realitzar el disseny. Als grups que precisin més ajuda se’ls hi proporcionarà webs amb informació: 
http://clock.leshenko.net/ 
http://www.newgrounds.com/portal/view/535642 

https://www.youtube.com/watch?v=tBkbyDPpuh8 

Sessió 7: “El vostre sextant” 1a Part 

AC4 “El vostre 
sextant” 

Material taller Nivells variables 
de dificultat 

55’ Taller  CD2, CD4 CA4, CA5 Tecno. 

http://www.geargenerator.com/
http://clock.leshenko.net/
http://www.newgrounds.com/portal/view/535642
https://www.youtube.com/watch?v=tBkbyDPpuh8
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Projecte on els alumnes han de dissenyar i construir un instrument de mesura d’angles, seguint el procés tecnològic. En funció dels 
mitjans disponibles es realitzarà amb contraxapat de fusta o amb impressió 3D. 

Sessió 8: “El vostre sextant” 2a Part 

AC4 “El vostre 
sextant” 

Material taller Nivells variables 
de dificultat 

55’ Taller  CD2, CD4 CA4, CA5 Tecno. 

Continuació dels treballs de taller: Recursos diversos 
http://fdetonline.com/el-sextante-aprendizaje-basado-en-proyectos/ 
http://algomasquematematicas.blogspot.com.es/2012/04/construccion-de-un-teodolito-casero.html 
https://explorable.com/es/construye-un-astrolabio 

Sessió 9: “Instruments de mesura” 2a part 

AC2 “Instruments de 
mesura” 

Projector  35’ Classe expositiva  CD5  Mat. 

  20’ Treball per grups  CD2, CD5  Mat. 

S’explicaran els conceptes d’exactitud, precisió i errors. El grups de treball els tindran que incorporar en els instruments que estan 
construint. 

Sessió 10: “El vostre sextant” 3a Part 

AC4 “El vostre 
sextant” 

Material taller Nivells variables 
de dificultat 

55’ Taller  CD2, CD4 CA4, CA5 Tecno. 

Continuació dels treballs de taller. 

Sessió11: “El vostre sextant” 4a Part 

AC4 “El vostre 
sextant” 

Material taller Nivells variables 
de dificultat 

55’ Taller  CD2, CD4 CA4, CA5 Tecno. 

Preparació de la memòria i de la presentació. 

Sessió 12: Anem a mesurar! 1a Part 

http://fdetonline.com/el-sextante-aprendizaje-basado-en-proyectos/
http://algomasquematematicas.blogspot.com.es/2012/04/construccion-de-un-teodolito-casero.html
https://explorable.com/es/construye-un-astrolabio
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AC5 “Anem a 
mesurar” 

  55’ Pati, grups de treball CD2, CD5, 
CD6 

CA6 Tecno. 
Mat. 

Els alumnes utilitzaran el instrument que han construït per mesurar diverses alçades (arbre, edificis, farola ...) 

Sessió 13: Anem a mesurar! 2a Part 

AC5 “Anem a 
mesurar” 

  55’ Aula, grups de treball CD2, CD5, 
CD6 

CA6 Mat. 

Realització dels càlculs i documentació dels resultats 

Sessió 14: Com ens orientarem? 

AC6 “Com ens 
orientarem?” 

Projector Nivells variables 
de dificultat 

55’ Aula, grups de treball CD2, CD4, 
CD5, CD6 

CA7 Tecno. 
Mat. 

Presentació de les propostes i prototips dels grups a la resta de la classe. 
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4.3 Posada a l’aula 

Aquest treball va néixer com iniciativa conjunta amb el centre de pràctiques assignat, donat el 
seu interès a incorporar unitats interdisciplinàries dins de la programació. 
 
Malauradament, la data en què ha finalitzat el projecte no ha permès la seva posada en pràctica, 
i per tant no ha sigut possible valorar els resultats i la resposta de l'alumnat. Tot i això, el treball 
té en compte el procés de millora continuada i es proporcionen guies de valoració organitzativa, 
de disseny, pedagògica i curricular, per tal que els docents i alumnes puguin proposar canvis i 
millores. 
 

5. CONCLUSIONS 

Els treballs interdisciplinaris permeten que els estudiants ajustin l’aprenentatge cap a un 
coneixement més integral, repercuteix en la seva motivació i s’assoleixen resultats més positius. 
També fomenten les habilitats que haurien de tenir els estudiants del segle XXI (Ravitz et al., 
2012): 
 

 Pensament Crític: Analitzar problemes i situacions, avaluar les fonts d’informació i 
extreure conclusions fonamentades en el raonament i evidències 

 Col·laboració: Saber treballar de forma col·laborativa i respectuosa dins els grups. 
Assumir la responsabilitat compartida amb un objectiu comú 

 Comunicació: Organitzar els seus pensaments, les dades, les conclusions i saber 
transmetre-les, tant de forma oral com escrita 

 Creativitat:. Combinar el que han après, per generar propostes noves i originals a 
problemes 

 Autogestió: Assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge, i revisar el seu treball 
i el dels companys de grup 

 Eines tecnològiques: Reforçar l’aprenentatge utilitzant les eines tecnològiques a la seva 
disposició 

  
Tot i els evidents avantatges que suposen, els projectes interdisciplinaris estan molt poc 
implantats en els instituts, i això és degut a les dificultats en resoldre diferents problemàtiques 
com l’adaptació al currículum dels continguts, l’organització del professorat, la programació de la 
unitat o la manera d’avaluar-la.  
 
En aquest treball es proposa una metodologia pràctica de treball, que ajuda a resoldre aquests 

problemes i que facilita la creació i desenvolupament d’unitats interdisciplinàries, amb l’objectiu 

de promoure la incorporació d’aquests projectes en els centres. Per facilitar la comprensió de les 

diferents etapes del disseny del projecte, s’ha cregut convenient seguir la metodologia per 

desenvolupar us cas pràctic, 

La metodologia es basa en el de disseny de projectes unitats interdisciplinàries integrades en el 

currículum del marc educatiu, de manera que arribin a formar part de la programació regular del 

curs,  
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7. ANNEXES 

Hores setmanals per Matèria a la ESO 
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Taula de  blocs i continguts Curriculars 1r ESO 

 

 

1r ESO CONTINGUTS CURRICULARS

El procés tecnològic 

(CC17, CC24, CC25)

o El procés tecnològic. Les seves fases.

o Anàlisi del problema a resoldre.

o Recerca d’informació mitjançant eines digitals.

o Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de 

la situació problema. El projecte i la memòria.

o Execució del projecte.

o Avaluació del projecte.

o Comunicació del projecte i del procés mitjançant 

aplicacions digitals.

Investigació i 

experimentació (CC15)

o Identificació i resolució de problemes. Fases d’una investigació.

o Plantejament de preguntes sobre les característiques de fenòmens o éssers vius i 

valoració del seu interès per ser investigades.

o Identificació de variables per obtenir evidències sobre com es produeixen 

fenòmens geològics o com fan les funcions els éssers vius.

o Selecció i recollida de mostres del medi natural. Cerca de dades en diferents 

fonts i anàlisi crítica de la informació trobada.

o El treball experimental: planificació, normes de seguretat i higiene, instruments 

òptics, elaboració d’informes.

Nombres naturals i 

enters (CC1, CC3)

o Significat en contextos diversos.

o Expressió de valors o variacions (quantitats, valor 

monetari, temps, temperatures...).

o Comparació i ordenació.

o Els nombres indoaràbics, la introducció del zero i els 

nombres negatius en la història de les matemàtiques.

o Representació gràfica (recta numèrica).

o Factorització, múltiples i divisors.

El paisatge com a 

resultat de la 

interacció entre la 

humanitat i el medi 1 

(CC1, CC10, CC17, 

CC18)

o Orientació i representació de l’espai: la 

cartografia i les coordenades geogràfiques.

o L’escorça terrestre de la Terra: mars, oceans i 

continents. Les formes del relleu.

o La Terra, un planeta del sistema solar. 

L’atmosfera i la meteorologia. Elements i factors 

del clima. La hidrografia.

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, 

instructius, expositius, argumentatius senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

Cerca d’informació (CC3):

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

o Intenció comunicativa i actitud del parlant.

o Idees principals i secundàries.

o Inferències.

o Contrast amb coneixements propis.

o Resums, esquemes, mapes conceptuals, xarxes digitals...

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

Cerca d’informació (CC3):

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

o Intenció comunicativa i actitud del parlant.

o Idees principals i secundàries.

o Inferències.

o Contrast amb coneixements propis.

o Resums, esquemes, mapes conceptuals, xarxes digitals...

Dimensió comunicació 

oral

Comprensió oral: global i específica. Tema i idea principal. (CC1) 

Estratègies de comprensió oral: identificació de paraules i expressions clau, anticipació i 

formulació d’hipòtesis a partir dels coneixements previs sobre la situació, selecció, 

interpretació, inferència, retenció. (CC2) 

Estratègies de producció oral: compensació, fórmules d’inici, manteniment i finalització del text 

oral. Textos no formals, planificats, presencials i digitals. (CC3) 

Estratègies d’interacció oral: inici, manteniment i finalització de la conversa; fórmules de 

cortesia, acord i discrepància, d’oferiment i demanda d’aclariments, de confirmació de la 

informació i de la comprensió, col·laboració, autocorrecció i correcció mútua. (CC4) 

Normes de respecte en les interaccions orals: fórmules lingüístiques bàsiques de cortesia, acord 

i discrepància. (CC4) Lectura en veu alta natural i expressiva. (CC5) 

Principals variants fonètiques i fonològiques de les llengües estrangeres. (CC6)

El material de la 

música (CC3, CC4, CC6, 

CC9)

○ Qualitats físiques i psicològiques del material sonor.

○ Condicions perquè el so, el soroll i el silenci esdevinguin música.

Visió i percepció. 

(CC1, CC7, CC18, CC14, 

CCD9)

o Components fisiològics.

o L’ull. La configuració mental de la imatge.

o El procés de comunicació visual: elements i factors que hi intervenen.

o Conceptes clau: emissor, receptor, missatge, codi, canal, entorn.

Desenvolupament dels 

projectes tecnològics. 

L’organització del treball 

(CC17, CC24,CC25)

o Definició de tecnologia. Funció i gestió de la tecnologia.

o Definició de projecte tecnològic.

o Desenvolupament d’un projecte tecnològic. El treball 

compartit en equip. Objectius de l’equip i organització 

col·laborativa.

o Objectius de l’equip de treball.

o Gestió de la comunicació. Presentació dels resultats.

o Gestió de la informació i de la documentació. La 

memòria.

o Aplicacions digitals per al desenvolupament de projectes 

tecnològics.

L’Univers i el sistema 

solar (CC4, CC16)

o Principals models sobre l’origen de l’Univers.

o Observació del cel nocturn i diürn. Diferenciació entre galàxies, estrelles i 

planetes.

o El sistema solar. Dia i nit, estacions, fases lunars i eclipsis.

o Geocentrisme i heliocentrisme com a dues explicacions històriques per situar la 

Terra a l’Univers.

Fraccions (CC1, CC2, CC3) o Significat en contextos diversos.

o Representació gràfica (recta numèrica).

o Comparació i ordenació.

o Aproximació amb nombres decimals.

o Operacions (regles de càlcul i interpretació gràfica).

o Recursos digitals (calculadores i GeoGebra) per a la 

realització i comprovació de càlculs numèrics (CCD9).

o Estratègies numèriques per resoldre problemes

El paisatge com a 

resultat de la 

interacció entre la 

humanitat i el medi 2 

(CC1, CC10, CC17, 

CC18)

o El medi físic de Catalunya, Espanya, Europa i el 

món. Els paisatges naturals: principals zones 

bioclimàtiques de Catalunya, Espanya, Europa i el 

món.

o Els problemes mediambientals globals més 

destacats. Energia i canvi climàtic: algunes de les 

zones més afectades.

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió (CC4, CC15).

o  El còmic (CC4, CC5). 

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de treballs escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió (CC4, CC15).

o  El còmic (CC4, CC5). 

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de treballs escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió comprensió 

lectora

Comprensió escrita: global, literal i interpretativa. Reconeixement del tipus de text, escrit o 

multimèdia, el tema, idea principal i idees secundàries. (CC7) 

Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura: distinció d’idees 

rellevants i secundàries, realització d’hipòtesis i d’inferències, localització de paraules clau, 

identificació de la idea general del text, així com d’informació específica. (CC8) 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística (CC9)

Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital: (CC13)

Producció creativa basada en les pròpies experiències. (CC15) 

Ús de diccionaris bilingües en suport paper i digital i altres eines electròniques (correctors 

ortogràfics i traductors...). (CC16)

Les maneres com 

s’escolta la música 

(CC1, CC2, CC4, CC8, 

CC9)

○ Escolta sensorial.

○ Escolta emocional.

○ Escolta analítica.

○ Desenvolupament de l’escolta reflexiva.

Fonaments del 

llenguatge visual. 

(CC2, CC3, CC8, CCD9, 

CCD16)

o Composició i ordenació de l’espai i del temps.

o Estructures i esquemes compositius. Conceptes: situació, direcció, pes, tensió, 

jerarquia, equilibri, proporció, ritme.

o La llum i el color.

o La llum: qualitats físiques elementals. Il·luminació: llum i ombra.

o Color llum i color pigment. Ordenacions cromàtiques.

o Components de la representació gràfica.

o El punt, la línia, el pla, la forma. El traç, la textura, la taca. Figura i fons.

o Components de la representació volumètrica.

o El pla, el relleu, l’embalum. Convexitat i concavitat, el ple i el buit. Valors 

visuals i tàctils.

Disseny i construcció 

d’objectes (CC17, CC19, 

CC21, CC24)

o Anàlisi d’objectes quotidians. Materials i formes. 

Funcionalitat i ergonomia.

o Representació d’objectes: escales, acotacions i croquis.

o Instruments de mesura bàsics.

o Ús d’eines, instruments i màquines pròpies de l’entorn 

tecnològic. Normes de seguretat.

o Construcció de productes tecnològics que incloguin 

diferents materials, eines i tècniques.

o Disseny i construcció d’un objecte senzill.

o Eines digitals per al disseny i la construcció d’objectes.

La Terra i els seus 

embolcalls (CC13, CC26, 

CC27)

o La Terra com a sistema que conté els subsistemes geosfera, atmosfera, hidrosfera 

i biosfera, els quals interactuen.

o Components de l’atmosfera i la seva variació amb l’altura. Importància per a la 

vida a la Terra, pel fet de fer possible les combustions, la fotosíntesi i la regulació 

de la temperatura.

o Variables que condicionen el temps atmosfèric. Instruments i registres 

meteorològics. Interpretació de fenòmens meteorològics, mesures de seguretat.

o Característiques de la hidrosfera, el cicle de l’aigua a la natura i en zones urbanes, 

recursos hídrics, aigües superficials i subterrànies. Fonts i processos de 

contaminació. Mètodes de depuració i potabilització.

o Estructura interna de la geosfera. Materials de l’escorça: roques i minerals. 

Aplicacions més freqüents, importància econòmica i gestió sostenible.

Càlcul mental (CC1, CC3) o Amb enters i fraccions.

o Operacions inverses (sumes i restes; multiplicació i 

divisió).

o Estimació de resultats.

El coneixement del 

passat: de les 

societats 

prehistòriques al món 

clàssic  1(CC1, CC3, 

CC4, CC5, CC8, CC9, 

CC14, CC16)

Procés d’hominització. Formes de vida dels pobles 

prehistòrics: paleolític i neolític (organització 

social, economia, creences i manifestacions 

artístiques).

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, persuasius, predictius i dels 

gèneres periodístics, expositius, argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació, 

inferència, retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1)

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, persuasius, predictius i dels gèneres 

periodístics, expositius, argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, interpretació, anticipació, inferència, 

retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC16, CCD1)

Dimensió expressió 

escrita

Estratègies per a la planificació: generació (pluja d’idees), organització (mapes conceptuals...) i 

selecció de les idees principals, fent ús de les TAC. (CC11) 

Estratègies per a la producció de textos escrits en llengües estrangeres: ordenació de paràgrafs, 

expansió de textos, connexió de les idees... (CC12) 

Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. (CC12) 

Estratègies específiques de compensació: sinonímia. (CC12, CC13) 

Estratègies senzilles de revisió, correcció i reparació senzilles. Normes ortogràfiques de 

paraules d’ús habitual. (CC13) 

Presentacions escrites i multimèdia: (CC13)

Els elements bàsics 

que constitueixen el 

discurs musical (CC2, 

CC4, CC9, CC10)

○ El llenguatge musical i la lectoescriptura (convencional o alternativa) que faciliten la 

comprensió musical.

○ Fonaments del ritme: la pulsació, l’accent, el compàs i el moviment.

○ Patrons rítmics bàsics i transferència cap a altres músiques de l’entorn de l’alumnat.

○ Fonaments de la melodia: escala, interval, alteracions, frase, tema, estructures melòdiques 

simples, canvi de to i de mode, dinàmica.

○ Fonaments de textura musical: textura monòdica i polifònica.

Forma i configuració. 

(CC5, CC8, CCD9)

o Tipologia i característiques.

o Estructura i classificació de les formes i funcions.

Materials (CC17, CC19, 

CC23)

o Propietats, usos i aplicacions dels materials bàsics: paper 

i fusta.

o Propietats, usos i aplicacions dels diferents materials 

tècnics: metalls, plàstics, tèxtils i materials petris.

o Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i 

reciclatge.

Els processos geològics 

(CC13, CC26, CC27)

o El modelat del relleu. Els agents geològics externs i els processos de 

meteorització, erosió, transport i sedimentació. La formació del sòl.

o Canvis a la superfície de la Terra relacionats amb els agents geològics interns. 

Tectònica de plaques, serralades, distribució del vulcanisme i la sismicitat.

o El cicle de les roques. Roques magmàtiques, metamòrfiques i sedimentàries.

Taules i gràfics per 

expressar relacions (CC6)

o Relacions quantitatives entre magnituds i quantitats.

o Recursos digitals interactius per a la representació de 

taules i gràfics.

o Diferents formes de representació: expressions verbals, 

taules i gràfics.

o Ús d’expressions, taules i gràfics per resoldre 

problemes.

o Ús de programari lliure de geometria dinàmica, tipus 

GeoGebra, per representar taules i gràfiques.

El coneixement del 

passat: de les 

societats 

prehistòriques al món 

clàssic 2 (CC1, CC3, 

CC4, CC5, CC8, CC9, 

CC14, CC16)

Factors que van permetre el desenvolupament de 

les primeres civilitzacions urbanes: Mesopotàmia i 

Egipte. Societat, economia, cultura i art.

o L’organització social, política i econòmica, la 

cultura i l’art de la Grècia clàssica i hel·lenística.

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i universal i de la literatura juvenil 

(CC11, CC14). Consulta de fonts d'informació variades per a la realització de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la 

lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, hipèrbaton, 

hipèrbole, enumeració). Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura de 

textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les convencions formals del gènere i des 

d’una perspectiva lúdica i creativa (CC13).

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i universal i de la literatura juvenil 

(CC11, CC14). Consulta de fonts d'informació variades per a la realització de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari abans, durant i després de la 

lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics (anàfora, metàfora, metonímia, símil, antítesi, hipèrbaton, 

hipèrbole, enumeració). Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura de textos 

d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les convencions formals del gènere i des d’una 

perspectiva lúdica i creativa (CC13).

Dimensió literària Lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la llengua estrangera (rimes, 

cançons, contes, llegendes). (CC17) 

Textos orals senzills. Peces de transmissió oral: cançons tradicionals i contemporànies, breus 

poemes, esquetxos, petites obres teatrals. (CC17) 

Textos escrits. Obra escrita adaptada o redactada expressament per a aprenents: esquetxos, 

petites obres teatrals, poemes i contes senzills, còmics. (CC17) 

Textos audiovisuals senzills (pel·lícules, dibuixos animats, sèries...) basats en textos literaris. 

(CC17)

Interpretació oral. Lectura en veu alta, recitació, cant, representació de textos orals i escrits 

(CC18)

Elements bàsics 

d’organització de la 

música: repetició, 

variació i contrast. 

Estructures per 

seccions. (CC1, CC2, 

CC4, CC5, CC9)

○ Criteris per reconèixer els elements bàsics que organitzen el discurs musical.

○ Criteris per a l’anàlisi auditiva de les estructures per seccions: binàries, ternàries i altres 

combinacions.

○ Estructures en les músiques properes i quotidianes de l’alumnat.

Les tècniques i els 

sistemes de 

representació. (CC1, 

CC9, CC4, CC8, CCD9, 

CCD10, CCD16, CCD17, 

CCD18, CCD19, CCD22, 

CCD24)

o Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, expressiva i intuïtiva.

o Dibuix a mà alçada i traçats geomètrics.

o Procediments tècnics de representació, processos artístics i tècniques de 

comunicació visual i audiovisual.

o Procediments i tècniques tradicionals.

o Eines per a les representacions analògiques i digitals.

La vida a la Terra (CC9, 

CC10)

o Trets comuns dels éssers vius. Nutrició, relació, reproducció i estructura cel·lular.

o La cèl·lula, unitat estructural i funcional. Diversitat de les cèl·lules. Principals 

estructures cel·lulars.

Patrons per expressar 

regularitats entre 

magnituds i quantitats 

(CC5)

El coneixement del 

passat: de les 

societats 

prehistòriques al món 

clàssic 3 (CC1, CC3, 

CC4, CC5, CC8, CC9, 

CC14, CC16)

o L’intercanvi econòmic i cultural entre els pobles 

colonitzadors de la Mediterrània i les poblacions 

autòctones de la península Ibèrica. La Hispània 

romana.

o Roma: monarquia, república i imperi. 

Organització política, social, cultural i artística. La 

romanització.

o Nocions històriques de canvi, continuïtat i 

simultaneïtat en alguns exemples del món 

tardoantic; origen i expansió del cristianisme.

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents territoris on es 

parlen (CC17).

o Factors geogràfics explicatius de les varietats.

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al món (CC18):

o Noció de família lingüística. Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals i 

funcions diverses (CC17).

o Semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües.

o Influències entre llengües al llarg de la història i en l’actualitat: manlleus, formes de calc.

o Intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües, per a la formació, instrucció i 

relació amb l’exterior. Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han 

condicionat, llengües minoritàries (CC17, CC18).

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en els diferents territoris on es 

parlen (CC17).

o Factors geogràfics explicatius de les varietats.

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al món (CC18):

o Noció de família lingüística. Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals i 

funcions diverses (CC17).

o Semblances i diferències dels sistemes fonètics i la prosòdia de diferents llengües.

o Influències entre llengües al llarg de la història i en l’actualitat: manlleus, formes de calc.

o Intercanvis comunicatius amb parlants d’altres llengües, per a la formació, instrucció i 

relació amb l’exterior. Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han 

condicionat, llengües minoritàries (CC17, CC18).

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Organologia dels 

instruments i criteris 

de classificació per 

famílies i agrupacions. 

(CC3, CC4, CC6, CC7, 

CC9)

CC4, CC6, CC7, CC9)

○ Fonaments acústics dels instruments.

○ Timbres dels instruments més representatius de la cultura pròpia.

○ Formacions instrumentals estandarditzades.

La creació artística. 

(CC4, CC6, CC7, CC8, 

CC12, CC13, CC15, 

CCD9, CCD10, CCD16, 

CCD17, CCD18, CCD19, 

CCD22, CCD24)

o Naturalesa de la producció artística.

o La producció artística com a vehicle per a l’expressió i la comunicació 

d’emocions i idees.

o La producció artística com a mimesi o representació o com a exploració d’un 

llenguatge.

o Art, disseny, comunicació visual i audiovisual.

o Visió i realització. De la contemplació a l’acció.

o Processos creatius.

o Interpretació i lectura de les produccions artístiques.

La diversitat dels éssers 

vius (CC10, CC11, CC12, 

CC14)

o Diferents maneres de fer les funcions vitals.

o Nutrició heteròtrofa, autòtrofa (fotosíntesi), respiració.

o Funció de relació, estímuls, receptors, coordinadors, efectors.

o Reproducció sexual i asexual.

o Biodiversitat en organismes vius i registres fòssils.

o Els cinc regnes. Observació, claus dicotòmiques senzilles.

o Els grans grups taxonòmics. Adaptacions d’animals i plantes a diferents 

ecosistemes.

o Importància de mantenir la biodiversitat. Tràfic d’espècies. Espècies invasores

Figures geomètriques de 

dues dimensions (CC8, 

CC9)

o Identificació i descripció a partir d’objectes reals, 

imatges i models.

o Classificació i propietats.

o Posició i orientació de les figures.

o Elements bàsics de la geometria plana (paral·lelisme i 

perpendicularitat)

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Fisiologia de la veu i 

classificació per 

criteris de gènere i 

tessitures.(CC2, CC4, 

CC6)

○ L’aparell fonador, el canvi de veu i les pràctiques vocals saludables.

○ Tessitures i timbres vocals.

○ Criteris de classificació i identificació auditiva de formacions vocals estandarditzades.

Funció social de l’art. 

(CC6, CC10, CC11, 

CC12, CCD16)

o Els oficis artístics.

o Art, artesania i disseny. Definició dels conceptes.

o La funció de l’art en diferents moments històrics: màgica, religiosa, utilitària, 

didàctica, propagandística, ornamental, estètica, social.

o El treball cooperatiu en la producció artística.

Simetria (CC10) Identificació en entorns propers (natura, construccions, 

fotografies...).

o Representació i construcció.

Interpretació musical 

amb la veu, els 

instruments, el cos i 

suports TAC. (CC3, 

CC4, CC5, CC6, CC7, 

CC8, CC9, CC11, CC12)

○ Repertoris propers a l’alumnat amb estils i gèneres diversos aptes per ser interpretats 

individualment o en grup.

○ Eurítmia, extraversió, expressió i comunicació.

○ Procediments i estratègies d’estudi d’un repertori, tècniques d’assaigs, caracterització del 

treball col·laboratiu i elements per analitzar la producció.

○ Instruments variats per interpretar (escolars i d’altres que puguin ser aportats per 

l’alumnat).

○ Eines TAC: editors de partitures i de so, seqüenciadors, plataformes multimèdia i dispositius 

variats.

○ Tècnica dels instruments, assaig i interpretació del repertori a parts iguals i/o diverses, cura 

dels materials i equipament del centre.

○ Tècnica vocal, assaig i interpretació monòdica i/o polifònica del repertori. Pràctiques 

saludables i cura de la veu com a instrument privilegiat d’expressió i comunicació musical.

○ Tècnica corporal, rítmica, moviment, percussió corporal, sincronització, coreografia i 

coneixement del cos. Pràctiques posturals saludables.

○ Criteris per integrar la interpretació musical en projectes disciplinaris o transdisciplinaris.

Eines i instruments (CC9) o Materials manipulables (retallables, geoplans, papers 

pautats).

o Instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i 

transportador).

o Eines digitals (applets diversos i programari lliure de 

geometria dinàmica, tipus GeoGebra).

Creació musical: 

composició i 

improvisació amb la 

veu, instruments, cos i 

suports TAC. (CC3, 

CC4, CC5, CC6, CC7, 

CC8, CC9, CC11, CC12)

○ Pautes orientadores per crear fragments i peces musicals breus, en format d’aprenentatge 

cooperatiu.

○ Criteris per combinar els instruments, la veu, el cos i les TAC en les creacions.

○ Pautes per improvisar individualment o col·lectiva fragments amb instruments, la veu i el 

cos, amb suport d’acompanyament en viu i/o bases pregravades.

○ Pautes per integrar la creació musical en projectes disciplinaris i transdisciplinaris.

○ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia interpretació.

Unitats de mesura de 

magnituds, longituds, 

angles i d’àrees (CC11)

o Selecció de les unitats adequades a cada situació.

o Relació entre unitats i conversió entre unitats.

o Història del metre com a unitat de mesura universal.

Música i societat. 

(CC4, CC9, CC10, CC11, 

CC12)

o Característiques dels estils i gèneres musicals de més projecció en la societat 

contemporània.

o Vocabulari i terminologia correcta per descriure, opinar i debatre sobre la música.

o La relació de la música amb les altres arts.

o La música com a font d’enriquiment personal, gaudi estètic i emocional.

o Usos prosocials i altruistes de la música i la seva praxi.

Longituds, perímetres i 

àrees de figures en dues 

dimensions (CC11, CC12)

o Estimació a vista de mesures d’objectes de l’entorn.

o Ús dels instruments adequats en les mesures d’objectes.

o Presa de mesures de longituds.

o Càlcul de longituds, angles, perímetres i àrees.

Estudis estadístics (CC13, 

CC14)

o Disseny d’investigacions.

o Recollida de dades (observacions, enquestes i 

experiments).

o Dades qualitatives i quantitatives.

Gràfics estadístics (CC14) o Diagrames de punts, de barres i de sectors.

o Característiques i classificació.

o Full de càlcul i recursos TAC.

Eines d’anàlisi de dades 

(CC15)

o Full de càlcul i recursos TAC.

o Mesures de centralització: mitjana, mediana i moda.

Conceptes bàsics de 

probabilitat (CC16)

o Successos probables o no probables, grau de probabilitat 

(qualitatiu).

o Vocabulari: segur, igualment probable i improbable.

o Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments 

senzills.

o Comprovació de les prediccions amb proves reiterades.

o Identificació de la probabilitat d’un succés amb un 

nombre comprès entre 0 i 1.

o Simulació amb recursos digitals per al càlcul de 

probabilitats

Música Educació Visual  i Plàstica

Àmbit ArtísticÀmbit Cientificotecnològic Àmbit Matemàtic Àmbit Social
AnglèsLlengua Literatura Catalana Llengua Literatura Castellana

Àmbit lingüistic
Tecnologies MatemàtiquesCiències de la naturalesa: Biologia i Geologia Ciències socials: Geografia i història
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Taula de blocs i continguts Curriculars 2n ESO 

 

2n ESO CONTINGUTS CURRICULARS

El procés tecnològic 

(CC17, CC24, CC25)

o Planificació de l’execució del producte tecnològic.

o Construcció de productes tecnològics que incloguin diferents 

materials, eines i tècniques.

o Redacció estructurada de la memòria tècnica del procés 

mitjançant eines digitals emprant el llenguatge tecnològic 

adequat i incloent-hi taules, gràfics i altres elements visuals.

o Representacions en sistema dièdric dels plànols.

o Comunicació del projecte i del procés emprant mitjans digitals.

Investigació i 

experimentació 

(CC15)

o El material de laboratori. Normes de seguretat i 

higiene.

o Metodologies científiques. Disseny i avaluació 

d’experiments i preguntes científiques. Fases d’una 

investigació.

o Plantejament de preguntes que comportin 

l’establiment de relacions entre variables.

o Cerca de dades de diferents fonts i anàlisi de la 

informació trobada.

o Identificació de relacions entre variables i deducció de 

regularitats i lleis senzilles.

Figures i cossos 

geomètrics (CC8, CC9)

o Identificació en objectes de dues i tres dimensions 

(descripció i propietats que les defineixen).

o Construcció, composició i descomposició 

d’objectes de dues i tres dimensions (materials 

manipulables, instruments de dibuix i eines digitals, 

tipus GeoGebra) (CCD24).

o Grandària, posició i orientació de figures planes en 

mosaics i elements de l’entorn real.

o Representació plana d’objectes de tres 

dimensions.

o Desenvolupament pla de cossos geomètrics.

El món medieval 1 

(CC1, CC3, CC4, CC5, 

CC9, CC12, CC13, CC14, 

CC16)

L’edat mitjana: etapes i cronologia. L’imaginari 

medieval: el cristianisme. Els regnes germànics i 

l’imperi bizantí.

o Origen i expansió de l’islam. Formes de vida i 

confluència de cultures (cristians, musulmans i jueus) 

en les ciutats de la península Ibèrica.

o Trets bàsics de la societat estamental, l’economia i els 

poders polítics a l’Europa feudal. Paper de l’Església en 

la cultura i la mentalitat medievals.

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i 

mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, 

predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius 

senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

o Relacions entre text, elements icònics i simbòlics, so.

o Anàlisi pautada. 

Cerca d’informació (CC3):

o Estratègies de consulta per comprendre i ampliar el 

contingut dels textos.

o Estratègies prèvies a la cerca.

o Utilització de fonts diverses, de creixent grau de dificultat. 

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i 

mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, 

predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius 

senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

o Relacions entre text, elements icònics i simbòlics, so.

o Anàlisi pautada. 

Cerca d’informació (CC3):

o Estratègies de consulta per comprendre i ampliar el contingut 

dels textos.

o Estratègies prèvies a la cerca.

o Utilització de fonts diverses, de creixent grau de dificultat. 

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

Dimensió comunicació 

oral

Comprensió oral: global i específica. Identificar el tema, idea principal i 

alguna idea secundària de breus converses i monòlegs de l’àmbit 

personal i acadèmic. (CC1) 

Estratègies de comprensió oral: identificació de paraules i expressions 

clau, anticipació i formulació d’hipòtesis a partir dels coneixements 

previs sobre la situació, selecció, interpretació, inferència, retenció. 

(CC2) 

Estratègies de producció oral: compensació (sinonímia), fórmules 

d’inici, manteniment i finalització del text oral. Textos no formals, 

planificats, presencials i digitals. (CC3) 

Estratègies d’interacció oral: inici, manteniment i finalització de la 

conversa; fórmules de cortesia, acord i discrepància, d’oferiment i 

demanda d’aclariments, de confirmació de la informació i de la 

comprensió, col·laboració, autocorrecció i correcció mútua. (CC4) 

Fórmules d’interacció oral: oferiment i demanda d’aclariments, 

confirmació de la informació i de la comprensió, episodis de 

L’escolta analítica, reflexiva i 

creativa. (CC1, CC10, CC11)

○ Escolta analítica i reflexiva en l’audició musical.

○ Habilitats i estratègies d’escolta creativa i escolta 

interior.

Proporcionalitat i 

semblança en figures 

de dues dimensions 

(CC9, CC10)

o Angles, longituds i àrees.

o Escales.

o Proporcions geomètriques rellevants (fulls DIN A4 

i proporció àuria).

o Ús de la proporcionalitat per a la resolució de 

problemes

Teoremes de Tales i 

de Pitàgores (CC9, 

CC10)

o Raonament i prova.

o Demostracions dels teoremes en diferents 

contextos històrics.

o Ús dels teoremes per a la resolució de problemes 

sobre triangles rectangles.

Unitats de mesures 

d’àrees i volums 

(CC11, CC12)

o Selecció de les unitats adequades a cada situació.

o Relació entre unitats i conversió entre unitats.

Longituds, perímetres 

i àrees de figures 

planes (CC11)

o Mesures directes.

o Mesures indirectes (semblança, Tales i Pitàgores).

o Ús de les relacions entre longituds, perímetres i 

àrees per a la resolució de problemes en contextos 

diversos.

Superfícies i volums 

de cossos de l’espai 

(CC11, CC12)

o Estratègies per calcular les mesures de prismes, 

cilindres, piràmides, cons i esferes.

o Representació plana d’objectes tridimensionals en 

la resolució de problemes de càlcul d’àrees i volums.

o Ús de la relació entre longituds, superfícies i 

volums per a la resolució de problemes.

Estudis estadístics 

(CC13, CC14)

o Disseny d’investigacions i recollida de dades.

o Població i individu, mostra i variables 

estadístiques.

o Taules, freqüències absolutes i relatives, 

ordinàries i acumulades.

Gràfics estadístics 

(CC14)

o Diagrames de barres, de línies i de sectors.

o Full de càlcul i eines TAC.

Eines d’anàlisi de 

dades (CC15)

o Mesures de centralització: mitjana, mediana i 

moda.

o Mesures de dispersió: valor màxim, mínim i rang.

Gràfics estadístics 

(CC14)

o Diagrames de barres, de línies i de sectors.

o Full de càlcul i eines TAC.

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Eines d’anàlisi de 

dades (CC15)

o Mesures de centralització: mitjana, mediana i 

moda.

o Mesures de dispersió: valor màxim, mínim i rang.

Eines d’anàlisi de 

dades (CC15)

o Mesures de centralització: mitjana, mediana i 

moda.

o Mesures de dispersió: valor màxim, mínim i rang.

Conceptes bàsics de 

probabilitat (CC16)

o Predicció de resultats en experiments aleatoris.

o Proporcionalitat per assignar probabilitats a 

resultats d’experiments aleatoris.

o Simulacions i comprovació de les prediccions.

o Eines TAC per a les simulacions i el càlcul de 

probabilitats, calculadores i GeoGebra (CCD24).

o Història dels jocs d’atzar en diferents cultures.

Nombres racionals 

(CC1, CC2, CC3)

o Significat en contextos diversos.

o Expressió: fracció, decimal, percentatge (tria de 

l’adequada a la situació).

o Representació gràfica (recta numèrica).

o Operacions (regles de càlcul i interpretació 

gràfica).

o Origen i utilització de les fraccions a l’antiguitat 

(Egipte, Índia, Grècia).

o Ús de fraccions (com a divisió, com a operador i 

com a raó) per resoldre problemes en contextos 

diversos.

o Eines digitals (calculadores i programari lliure, 

tipus GeoGebra)Percentatges (CC2, 

CC3)

o Càlcul.

o Augments i disminucions percentuals.

o Ús dels percentatges per resoldre problemes en 

contextos diverso

Càlcul mental (CC1, 

CC2, CC3)

o Amb fraccions.

o Amb percentatges senzills.

o Operacions inverses (potències i arrels).

o Estimació de resultats.

Proporcionalitat 

directa i inversa (CC2, 

CC5)

o Raons i proporcions per representar relacions 

entre quantitats.

o Representació (enunciat, expressió verbal, taula, 

gràfica, fórmula).

o Resolució de situacions amb magnituds 

proporcionals.

Funcions (CC5, CC6) o Generals (sense fórmula).

o Taxa de variació.

o Lineals o no lineals (enunciat, expressió verbal, 

taula, gràfica).

o Recursos digitals interactius per a la representació 

de taules i gràfics, tipus GeoGebra (CCD9).

o Resolució de problemes amb funcions (sense 

fórmula) o lineals

Equacions de 1r grau 

(CC4, CC5)

o Regles de l’àlgebra.

o Orígens de l’àlgebra simbòlica.

o Càlculs algèbrics amb calculadora o GeoGebra.

o Resolució de problemes amb equacions.

Música i societat (CC4, CC9, 

CC10, CC11, CC12)

o Atributs que caracteritzen els estils i els gèneres 

musicals més rellevants, històrics i contemporanis, amb 

relació als contextos i les funcions en què van ser 

creats.

o La música en relació amb altres arts i disciplines.

o Trets generals del respecte i empatia pels gustos 

musicals.

o Contaminació acústica de l’entorn ambiental i les 

seves repercussions psicofisiològiques. 

L’energia (CC2, CC5) o L’energia i la seva relació amb el canvi. L’energia en la 

vida quotidiana.

o Transferència d’energia en forma de treball. Aplicació 

a les màquines.

o Diferenciació entre energia cinètica i potencial.

o Transferència d’energia en forma de calor, relació amb 

la variació de temperatura i canvis d’estat. Propagació 

de la calor (conducció, convecció i radiació). Materials 

aïllants i conductors en la vida quotidiana.

o Transferència d’energia en forma de llum i so. 

Propagació de la llum i el so. Aplicacions a la vida 

quotidiana.

o Conservació i dissipació de l’energia en les 

transferències energètiques. Rendiment de les 

transferències energètiques en la vida quotidiana.

o Fonts d’obtenció d’energia i sostenibilitat. Mesures 

individuals i col·lectives d’estalvi energètic.

Dimensió literària Lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de la 

llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes). (CC17) 

Textos orals senzills. Peces de transmissió oral: cançons tradicionals i 

contemporànies, breus poemes, esquetxos, petites obres teatrals. 

(CC17) 

Textos escrits. Obra escrita adaptada o redactada expressament per a 

aprenents: esquetxos, petites obres teatrals, poemes i contes senzills, 

còmics. (CC17) 

Textos audiovisuals senzills (pel·lícules, dibuixos animats, sèries...) 

basats en textos literaris. (CC17) 

Interpretació oral. Lectura en veu alta, recitació, cant, representació de 

textos orals i escrits (CC18)

Creació musical: composició i 

improvisació amb la veu, 

instruments, cos i suports 

TAC. (CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, 

CC8, CC9, CC11, CC12)

o Pautes per compondre fragments i peces musicals 

que sorgeixin de propostes i interessos de l’alumnat.

o Pautes per improvisar individualment i/o col·lectiva 

fragments amb instruments, la veu i el cos, amb suport 

d’acompanyament en viu i/o bases pregravades.

o Pautes per reflexionar i valorar la pròpia producció.

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en 

els diferents territoris on es parlen (CC17).

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al 

món (CC18)

Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals 

i funcions diverses (CC18).

Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les 

han condicionat, llengües minoritàries (CC17, CC18).

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana en els 

diferents territoris on es parlen (CC17).

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa i al món 

(CC18)

Utilització dels coneixements de llengües en contextos reals i 

funcions diverses (CC18).

Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors que les han 

condicionat, llengües minoritàries (CC17, CC18).

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

o Els fluxos migratoris.

o Principals concentracions urbanes a Catalunya, 

Espanya i el món.

o La ciutat, el procés d’urbanització, les funcions 

urbanes, els transports, les comunicacions i les xarxes 

urbanes.

o Elements estructurals de les societats actuals. Factors 

de desigualtat social i diversitat cultural.

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i 

universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures catalana 

i castellana del segle XII al XV (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14)

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització 

de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura 

de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les 

convencions formals del gènere i des d’una perspectiva 

lúdica i creativa (CC13).

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana i 

universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures catalana i 

castellana del segle XII al XV (CC9, CC10, CC11, CC12, CC14)

Consulta de fonts d'informació variades per a la realització de 

treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text literari 

abans, durant i després de la lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la lectura de 

textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant les convencions 

formals del gènere i des d’una perspectiva lúdica i creativa (CC13).

Llenguatges de 

programació (CC24, 

CC25)

o Anàlisi de problemes mitjançant algorismes.

o Concepte de programa informàtic.

o Els llenguatges de programació i els seus tipus.

o Estructura d’un programa.

o El flux de programa.

o Disseny i realització de programes simples amb llenguatges 

visuals.

Interaccions en el món 

físic (CC3)

o Les forces com a interacció. Exemples de la vida 

quotidiana. Mesura i representació gràfica. Tipus de 

forces (de contacte i a distància).

o Màquines simples.

o Anàlisi de fenòmens quotidians i aparells tecnològics 

que s’expliquen pel concepte de pressió.

o Magnituds que descriuen moviments: posició, temps, 

velocitat i acceleració.

o Equilibri de forces, repòs i moviment rectilini 

uniforme.

o Efecte d’una força o suma de forces. Relació 

qualitativa i experimental entre força i moviment. 

Aplicacions a la vida quotidiana.

L’ocupació del 

territori: població i 

societat  2(CC11, CC17, 

CC18, CC19, CC20, 

CC21, CC22)

Anàlisi, deducció i 

transferència de patrons 

musicals amb relació als: 

(CC1, CC2, CC3, CC9, CC10)

○ Patrons rítmics, simples i compostos. Amalgama. 

Polirítmia.

○ Patrons melòdics, tonals i modals.

○ Patrons de textures polifòniques: contrapuntística-

imitativa, vertical-harmònica, melodia acompanyada.

○ Patrons de les funcions tonals bàsiques. Tensió i 

distensió harmònica.

○ Patrons dinàmics i agògics.

○ Patrons tímbrics d’instruments i de conjunts 

instrumentals. Timbres i tessitures vocals.

○ Patrons estructurals. Estructures per seccions, per 

variació, per imitació i per desenvolupament.

○ Patrons estilístics. Estils rellevants de la música 

popular i de la música de tradició culta

Processos i 

transformacions 

tecnològiques de la 

vida quotidiana (CC17, 

CC21, CC23, CC25)

o Obtenció de matèries primeres. Transformació industrial en 

productes elaborats.

o Tècniques utilitzades en el procés de transformació. La 

fabricació digital.

o Anàlisi d’un procés industrial proper.

o Similituds i diferències entre processos tecnològics.

o Accions relacionades amb la comercialització de productes: 

embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Màrqueting i 

promoció.

o L’empresa virtual i la seva presència a Internet.

La matèria (CC1, CC8) o Propietats generals de la matèria: massa i volum. 

Mesura directa i indirecta de massa i volum de sòlids, 

líquids i gasos. Balança i material volumètric.

o Propietats característiques dels materials. 

Diferenciació de materials per la seva densitat, punt de 

fusió i punt d’ebullició. Determinació experimental de 

densitats i dels punts de fusió i d’ebullició.

o Mescles heterogènies, col·loides, solucions i 

substàncies pures amb relació a materials de la vida 

quotidiana. Tècniques de separació. Preparació de 

dissolucions de diferents composicions.

o Model cineticomolecular (partícules) de la matèria per 

interpretar fenòmens com la pressió de gasos, difusió, 

dilatació, estats de la matèria, canvis d’estat i mescles.

o Cicle de materials d’ús habitual: origen, obtenció i ús 

de matèries primeres, residus i reciclatge.

L’ocupació del 

territori: població i 

societat 1 (CC11, CC17, 

CC18, CC19, CC20, 

CC21, CC22)

o Conceptes bàsics de demografia. Fonts i elements de 

l’anàlisi demogràfica.

o Efectius i distribució de la població mundial, europea, 

espanyola i catalana.

o Dinàmica i estructura de la població mundial, europea, 

espanyola i catalana.

o Evolució històrica de la població a nivell local i 

mundial.

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i 

mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, 

persuasius, predictius i dels gèneres periodístics, expositius, 

argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, 

interpretació, anticipació, inferència, retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, CC8, 

CC16, CCD1)

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida acadèmica i 

mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, conversacionals, 

persuasius, predictius i dels gèneres periodístics, expositius, 

argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, 

interpretació, anticipació, inferència, retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, CC8, CC16, 

CCD1)

Dimensió expressió 

escrita

Estratègies per a la planificació: generació (pluja d’idees), organització 

(mapes conceptuals...) i selecció de les idees principals, fent ús de les 

TAC. (CC11) 

Estratègies per a la producció de textos escrits en llengües estrangeres: 

ordenació de paràgrafs, expansió de textos, connexió de les idees... 

Estratègies específiques de compensació: sinonímia, perífrasi. (CC12) 

Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. (CC12) 

Estratègies de revisió, correcció i reparació senzilles. Normes 

ortogràfiques de paraules d’ús habitual. (CC13) 

Presentacions escrites i multimèdia (CC13)

Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC13)

Producció creativa basada en les pròpies experiències i en situacions 

inventades. (CC15) 

Ús de diccionaris bilingües en suport paper i digital i altres eines 

electròniques (correctors ortogràfics i traductors...). (CC16)

Interpretació musical amb la 

veu, els instruments, el cos i 

suports TAC. (CC3, CC4, CC5, 

CC6, CC7, CC8, CC9, CC11, 

CC12)

○ Repertoris musicals variats i contextualitzats des del 

punt de vista històric i geogràfic.

○ Estratègies d’estudi del repertori, del procés d’assaig, 

del treball col·laboratiu i dels resultats finals.

○ Eines TAC: editors de partitures i de so, 

seqüenciadors, plataformes multimèdia i dispositius 

variats.

○ Conjunt coral i cançó solista acompanyada. Repertoris 

variats de músiques de textura preferentment 

polifònica, tant històriques com actuals.

○ Rítmica i moviment, percussió corporal i coreografies.

○ Pautes per integrar la interpretació musical en 

projectes disciplinaris i transdisciplinaris.

○ Pautes per reflexionar i valorar la pròpia 

interpretació.

Electricitat (CC19, 

CC20, CC22, CC24, 

CC25)

o Elements d’un circuit elèctric i la seva simbologia: generadors, 

conductors, receptors i aparells de comandament i elements de 

protecció.

o Corrent altern i continu. Efectes del corrent elèctric: llum, calor, 

moviment i magnetisme.

o Magnituds elèctriques bàsiques en un circuit. Tensió elèctrica, 

intensitat i resistència. Relacions entre les tres magnituds.

o Característiques bàsiques dels receptors elèctrics. Els motors 

elèctrics.

o Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills.

o Processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts 

d’energia. Energies renovables i no renovables. Energia elèctrica i 

sostenibilitat.

o Anàlisi i disseny de circuits elèctrics amb el suport d’aplicacions 

digitals de simulació.

Teories i fets 

experimentals. 

Controvèrsies 

científiques. 

Diferències entre 

ciència i 

pseudociència (CC16)

o Lectura crítica de textos per interpretar coneixements.

o Projecte d’investigació en grup.

El món medieval  2 

(CC1, CC3, CC4, CC5, 

CC9, CC12, CC13, CC14, 

CC16)

Localització espacial i temporal de les diverses unitats 

polítiques que van coexistir en la península Ibèrica 

durant l’edat mitjana. Els diferents grups socials.

o Procés de formació dels comtats catalans fins a la 

consolidació de la Corona catalano-aragonesa. 

Caracterització de les principals institucions catalanes.

o L’art medieval: romànic, gòtic i islàmic.

o Canvis demogràfics, econòmics i polítics de la baixa 

edat mitjana a Europa i a la península Ibèrica. Auge de la 

vida urbana i del comerç; els conflictes al món rural.

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió 

(CC4, CC15).

o  El còmic (CC4, CC5). 

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de 

treballs escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital 

(CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i revisió (CC4, 

CC15).

o  El còmic (CC4, CC5). 

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de treballs 

escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió comprensió 

lectora

Comprensió escrita: global, literal i interpretativa. Reconeixement del 

gènere de text, escrit o multimèdia, el tema, idea principal i idees 

secundàries. (CC7) 

Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la lectura: 

distinció d’idees rellevants i secundàries, realització d’hipòtesis i 

d’inferències, localització de paraules clau, identificació de la idea 

general del text i d’informació específica. (CC8) 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística (CC9):

Àmbit Artístic

Música

Àmbit Cientificotecnològic Àmbit Matemàtic Àmbit Social Àmbit lingüistic
Llengua Literatura Catalana Llengua Literatura Castellana AnglèsTecnologies Ciències de la naturalesa: Física i Química Matemàtiques Ciències socials: Geografia i història
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El procés tecnològic 

(CC17, CC19, CC24, 

CC25)

o Planificació completa del procés tecnològic.

o Càlcul de costos mitjançant fulls de càlcul.

o Disseny de proves per avaluar el producte 

tecnològic realitzat.

o Pla de comercialització del producte tecnològic 

realitzat.

o Valoració de la sostenibilitat del producte 

tecnològic realitzat.

o Presentació final del projecte fent ús d’eines 

multimèdia i programari específic: simuladors, 

material interactiu, programari de disseny assistit 

per ordinador (DAO).

Investigació i 

experimentació 

(CC15)

o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment 

experimental.

o Plantejament de preguntes i identificació dels 

models científics teòrics que poden ser més útils per 

respondre-les.

o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que 

comportin controlar variables.

o Argumentació de les conclusions.

o Projecte d’investigació en grup.

Investigació i 

experimentació 

(CC15)

o Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.

o Plantejament de preguntes i identificació dels models científics teòrics que 

poden ser més útils per respondre-les.

o Disseny d’investigacions per validar hipòtesis que comportin controlar 

variables.

o Argumentació de les conclusions.

o Projecte d’investigació en grup.

Estudis estadístics 

(CC13, CC14)

o Mostres.

o Variables discretes i contínues.

o Agrupació de dades en intervals.

o Histogrames i polígons de freqüències.

L’edat moderna 1 

(CC1, CC3, CC4, CC5, 

CC6, CC9, CC14, CC16)

o L’ampliació del món conegut. 

Conquesta i colonització d’Amèrica. 

Les civilitzacions precolombines.

o Trets principals de la formació i 

evolució de l’estat modern.

o La cultura i l’art als segles XVI i XVII. 

Humanisme, Renaixement i Barroc.

Visió i percepció. 

(CC1, CC7, CC8, CC14, 

CCD9)

○ La visió. Camp visual. Enfocament. Experiència. 

Selecció.

○ Visió monocular i visió binocular.

○ Els hemisferis dret i esquerre.

○ El procés de comunicació visual: elements i factors 

que intervenen.

○ Codificació i descodificació dels missatges visuals.

○ Lleis de percepció de la forma.

Estructures (CC17, 

CC24, CC25)

o Funció i característiques d’una estructura.

o Tipus d’estructures.

o Tipus d’esforços resistents.

o Elements i esforços estructurals d’objectes 

quotidians i construccions simples.

o Anàlisi d’esforços i estabilitat d’estructures 

mitjançant aplicacions digitals.

o Disseny, construcció i avaluació d’estructures 

simples.

Teories i fets 

experimentals. 

Controvèrsies 

científiques. 

Diferències entre 

ciència i 

pseudociència (CC16)

o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi crítica 

dels procediments emprats per a la recollida de 

dades i de les evidències que es mostren.

o Reconeixement de les limitacions que condicionen 

tant les investigacions científiques com les seves 

aplicacions.

Teories i fets 

experimentals. 

Controvèrsies 

científiques. 

Diferència entre 

ciència i 

pseudociència (CC16)

o Lectura de recerques fetes per altres i anàlisi dels procediments emprats per 

a la recollida de dades i de les evidències que es mostren.

o Limitacions que condicionen tant les investigacions científiques com les seves 

aplicacions.

Eines d’anàlisi de 

dades (CC15)

o Mesures de centralització: mitjana, 

moda, quartil i mediana.

o Mesures de dispersió: rang i desviació 

típica,

o Full de càlcul i recursos TAC.

L’edat moderna 2 

(CC1, CC3, CC4, CC5, 

CC6, CC9, CC14, CC16)

Evolució social, política i econòmica 

d’Europa a l’edat moderna. Diferents 

tipus de monarquies. La Reforma 

protestant i la contrareforma. Els 

conflictes religiosos.

o Formació i evolució de la 

monarquia hispànica. Catalunya dins 

la monarquia dels Àustria: 

permanència de les institucions i 

conflicte polític.

Fonaments del 

llenguatge visual. 

(CC2, CC3, CC8, CCD9, 

CCD16)

○ Elements sintàctics en produccions artístiques.

○ Psicologia del color i simbolisme. Relacions de 

superfície. Efectes òptics.

○ Codis de comunicació gràfica.

○ Temps i moviment.

○ Narració gràfica i llenguatge audiovisual.

○ Les funcions del llenguatge visual i audiovisual.

○ Funcions de la comunicació: expressiva o emotiva; 

cognitiva, apel·lativa o exhortativa; descriptiva; 

referencial o informativa; poètica o estètica; fàtica; 

metalingüística.

Màquines i 

mecanismes (CC17, 

CC18, CC19, CC20, 

CC21)

o Anàlisi d’objectes quotidians i construccions 

simples.

o Màquines tèrmiques. Ús de combustibles 

tradicionals i alternatius i el seu impacte en el 

medi.

o Mecanismes per a la transmissió i transformació 

del moviment i la seva funció en diferents 

màquines.

o Anàlisi de mecanismes mitjançant aplicacions 

digitals.

o Disseny, desenvolupament i avaluació de 

projectes amb mecanismes i associacions de 

mecanismes.

La matèria a l’Univers 

(CC8)

o Substàncies simples, compostes i mescles. 

Exemples de la vida quotidiana i d’interès per les 

seves aplicacions.

o Elements químics bàsics de la Terra i els éssers vius. 

Metalls i no-metalls.

o Taula periòdica dels elements. Símbols químics. 

Nombre atòmic i massa atòmica.

o Estructura de l’àtom. Diferències entre àtoms de 

diferents elements. Isòtops d’un element. Ions.

o Enllaços entre àtoms. Molècules i estructures 

gegants. Formulació i nomenclatura (IUPAC) dels 

compostos binaris més habituals. Masses moleculars.

o Radioactivitat. Efectes de les radiacions ionitzants. 

Altres tipus de radiacions.

Organització general 

del cos humà. Relació 

entre aparells i 

sistemes, òrgans, 

teixits i cèl·lules (CC9, 

CC10, CC28, CC29, 

CC30)

Conceptes bàsics de 

probabilitat (CC16)

o Successos i espai mostral.

o Vocabulari bàsic.

o Càlcul de probabilitats de successos 

compostos en casos senzills (taules de 

contingència i diagrames d’arbre).

o Simulació amb recursos digitals per al 

càlcul de probabilitats (CCD24).

o L’origen de la teoria de probabilitats.

Activitat econòmica i 

organització política 

(CC22, CC23, CC24, 

CC25, CC26, CC27, 

CC28)

o Els territoris, els recursos naturals i 

la seva distribució al món. Les 

activitats humanes i les grans àrees 

productives mundials. La distribució 

dels recursos en el món. El 

desenvolupament sostenible.

o Els sectors econòmics de producció 

i els paisatges que originen. 

Localització i deslocalització 

industrial. Problemes 

mediambientals i reptes que 

generen.

o Desenvolupament i 

subdesenvolupament. La 

globalització econòmica.

o L’organització política i la divisió del 

territori.

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i 

revisió (CC4, CC15).

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de 

treballs escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com 

digital (CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió expressió 

escrita

o Textos escrits i multimèdia (CC19)

o Escriptura com a procés: planificació, textualització i 

revisió (CC4, CC15).

o Presentacions escrites i multimèdia (CC5, CC23)

o Cerca d’informació i de models per a la realització de 

treballs escrits (CC3). 

o Adequació (CC5, CC19, CC22, CC23)

o Coherència (CC5, CC21, CC22)

o Cohesió (CC5, CC22, CC23) 

o Correcció (CC5, CC21, CC23)

o Presentació de l’escrit, tant en suport paper com 

digital (CC5)

o Presentació de l’audiovisual (CC5, CC23)

Dimensió comprensió 

lectora

Comprensió escrita: global, literal i interpretativa. 

Reconeixement del tipus de text, escrit o multimèdia, el 

tema, idea principal i idees secundàries. (CC7) 

Estratègies de comprensió per a l’abans, durant i després de la 

lectura: distinció d’idees rellevants i secundàries, realització 

d’hipòtesis i d’inferències, localització de paraules clau, 

identificació de la idea general del text, així com d’informació 

específica. (CC8) 

Cerca i gestió de la informació i la consulta lingüística (CC9)

Criteris de selecció i valoració de la informació: adequació a 

l’objectiu i al context de la cerca, reconeixement de l’autoria, 

credibilitat, contrast i actualització de les fonts, etc. (CC10)

Forma i configuració. 

(C5, CC8, CCD9)

○ Forma i espai.

○ La forma bidimensional i tridimensional.

○ Estructura de la forma plana.

○ Estructura de la forma tridimensional.

○ Estructura geomètrica de les formes.

○ Forma i funció.

○ L’ornament. Funcionalitat de la forma. Minimalisme

Les comunicacions 

(CC17, CC20,CC25)

o Comunicacions amb fil i sense: telefonia, ràdio, 

televisió, ordinadors i sistemes de posicionament 

global.

o Comunicacions analògiques i digitals.

o Xarxes de comunicació de dades: tipologia i 

protocols.

o L’electrònica i l’evolució de les comunicacions.

Les reaccions 

químiques (CC7, CC8)

o Canvis químics i físics. Obtenció de substàncies 

simples i compostes.

o Canvis químics relacionats amb fenòmens 

quotidians: reaccions àcid-base, d’oxidació i 

combustió, de descomposició, de precipitació, de 

fermentació i de putrefacció.

o Conservació de la massa en els canvis químics i 

físics. Massa de reactius i productes en una reacció 

química senzilla.

o Velocitat d’una reacció en funció de les variables, 

com la temperatura, la concentració i el grau de 

divisió dels reactius sòlids. Efecte dels catalitzadors i 

els enzims.

La nutrició humana 

(CC10, CC29)

o Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i energia. 

Digestió dels aliments i assimilació de nutrients des del medi extern al medi 

intern. Alimentació equilibrada. Conductes de risc relacionades amb 

l’alimentació.

o Intercanvi de matèria i energia que té lloc a les cèl·lules i la seva relació amb 

les funcions cel·lulars i la síntesi de molècules.

o Aparells, òrgans i sistemes que aporten nutrients i eliminen residus de la 

cèl·lula: digestiu, respiratori, circulatori i excretor.

o La respiració cel·lular com a procés d’oxidació de nutrients per transferir 

energia a la cèl·lula.

Nombres racionals 

(CC1, CC3)

o Relació i transformació entre fracció i 

decimal.

o Aproximació per excés i per defecte.

o Representació gràfica sobre la recta.

o Càlcul mental: estimació i estratègies 

de càlcul.

o Ús dels nombres racionals per a la 

resolució de problemes en contextos 

diversos.

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida 

acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, persuasius, predictius i dels gèneres 

periodístics, expositius, argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, 

interpretació, anticipació, inferència, retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, 

CC8, CC16, CCD1)

Dimensió comunicació 

oral

Textos orals (CC7, CC8, CC9):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida 

acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, persuasius, predictius i dels gèneres 

periodístics, expositius, argumentatius senzills.

o Formals i no formals.

o Planificats i no planificats.

o Recursos verbals i no verbals. 

Processos de comprensió oral: reconeixement, selecció, 

interpretació, anticipació, inferència, retenció (CC6) 

Interaccions orals presencials i multimèdia (CC6, CC7, 

CC8, CC16, CCD1)

Dimensió expressió 

escrita

Algunes estratègies per a la planificació: generació (pluja 

d’idees), organització (mapes conceptuals...) i selecció de les 

idees principals, fent ús de les TAC. (CC11) 

Algunes estratègies per a la producció de textos escrits: 

ordenació de paràgrafs, expansió de textos, connexió de les 

idees. (CC12) 

Adequació, coherència, cohesió, correcció i presentació. 

(CC12) 

Estratègies de revisió, correcció i reparació senzilles. Normes 

ortogràfiques. (CC13) 

Estratègies específiques de compensació: sinonímia.(CC13) 

Presentacions escrites i multimèdia (CC13)

Presentació de l’escrit, tant en suport paper com digital (CC13)

Participació en espais d’opinió de xarxes socials educatives 

per a la interacció escrita. (CC14) 

Producció creativa basada en les pròpies experiències i en 

situacions no reals. (CC15) 

Ús de diccionaris bilingües en suport paper i digital i altres 

eines electròniques (correctors ortogràfics i traductors...). 

(CC16)

Les tècniques i els 

sistemes de 

representació. (CC1, 

CC9, CC4, CC8, CCD9, 

CCD10, CCD16, CCD17, 

CCD18, CCD19, CCD22, 

CCD24)

○ Representació descriptiva, d’anàlisi, constructiva, 

expressiva i intuïtiva.

○ Geometria descriptiva: representació de cossos i 

espais.

○ Procediments tècnics de representació, processos 

artístics i tècniques de comunicació visual i 

audiovisual.

○ Eines i tècniques analògiques i digitals per al 

tractament de les imatges.

○ Interpretació de les produccions artístiques: anàlisi 

amb elements formals i conceptuals.

○ Art, disseny i noves tecnologies.

Programació 

d’aplicacions (CC24, 

CC25)

o Constants i variables.

o Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de 

comparació.

o Funcions.

o Estructura condicional.

o Estructures de repetició.

o Tècniques de depuració de programes.

o Realització de programes simples aplicant 

estructures de programació senzilles.

Les forces i el 

moviment (CC3, CC6)

o Forces de la natura. La força gravitatòria, les forces 

elèctriques i magnètiques.

o El paper de les forces de fregament en la vida 

quotidiana.

o Propietats elèctriques de la matèria. Fenòmens 

elèctrics interpretats amb el model de càrrega 

elèctrica. Fenòmens electrostàtics: descàrregues 

elèctriques i ionització de l’aire. Mesures 

preventives dels efectes dels llamps.

o Fenòmens magnètics. Tipus d’imants.

Les respostes del cos 

(CC10, CC28)

o La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.

o El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies alienes al cos. 

Higiene. Immunitat activa i passiva. Vacunació, al·lèrgies i transplantaments.

o Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les conductes 

addictives sobre la salut individual i col·lectiva.

o Estímuls físics i químics, resposta del cos humà. Característiques dels 

receptors cel·lulars, òrgans dels sentits.

o Sistema nerviós. La neurona, centres nerviosos i nervis. Òrgans coordinadors 

de diferents respostes. Factors que afecten la salut mental.

o L’aparell locomotor com a efector de respostes del cos. Relació entre 

morfoanatomia i moviment. Estímuls que desencadenen respostes motores. 

Prevenció de les lesions més freqüents.

o Sistema endocrí com a efector de respostes del cos. Equilibri hormonal i 

trastorns més freqüents. Hormones com a activadores i inhibidores de funcions.

Nombres grans i 

nombres petits (CC1, 

CC3)

o Significat en contextos diversos.

o Representació gràfica i simbòlica 

(notació científica).

o Potències d’exponent enter i 

operacions.

o Recursos digitals per a la realització i 

comprovació de càlculs numèrics, 

calculadores i GeoGebra (CCD9).

o Càlcul mental, estimació i ordre de 

magnitud.

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, castellana 

i universal i de la literatura juvenil (CC11, CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures 

catalana i castellana dels segled XVI i XVII (CC9, CC10, 

CC11, CC12, CC14)

Consulta de fonts d'informació variades per a la 

realització de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la 

lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, utilitzant 

les convencions formals del gènere i des d’una 

perspectiva lúdica i creativa (CC13).

Dimensió literària Lectura lliure d'obres de la literatura catalana, 

castellana i universal i de la literatura juvenil (CC11, 

CC14). 

Autors i obres més representatius de les literatures 

catalana i castellana dels segled XVI i XVII (CC9, CC10, 

CC11, CC12, CC14)

Consulta de fonts d'informació variades per a la 

realització de treballs (CC3). 

Estratègies i tècniques per analitzar i interpretar el text 

literari abans, durant i després de la lectura (CC11):

o Estructura.

o Aspectes formals.

o Recursos estilístics i retòrics 

Redacció de textos d'intenció literària, a partir de la 

lectura de textos d’obres lliures i/o de l’època, 

utilitzant les convencions formals del gènere i des 

d’una perspectiva lúdica i creativa (CC13).

Dimensió literària Lectura i audició de produccions tradicionals orals i escrites de 

la llengua estrangera (rimes, cançons, contes, llegendes). 

(CC17) 

Textos orals senzills. Peces de transmissió oral: cançons 

tradicionals i contemporànies, breus poemes, esquetxos, 

petites obres teatrals. (CC17) 

Textos escrits. Obra escrita adaptada o redactada 

expressament per a aprenents: esquetxos, petites obres 

teatrals, poemes i contes senzills, còmics. (CC17) 

Textos audiovisuals senzills (pel·lícules, dibuixos animats, 

sèries...) basats en textos literaris. (CC17) Interpretació oral. 

Lectura en veu alta, recitació, cant, representació de textos 

orals i escrits (CC18)

Comentaris orals o escrits i contextualització sobre els autors i 

els textos escoltats o llegits. (CC19)

La creació artística. 

(CC4, CC6, CC7, CC8, 

CC12, CC15, CCD9, 

CCD10, CCD16, CCD17, 

CCD18, CCD19, CCD22, 

CCD24)

○ Visió i realització.

○ Relació visió i mà, mà i eina, eina i execució.

○ Processos creatius.

○ El procés projectual. Etapes en la realització d’un 

projecte.

L’energia i els canvis 

(CC2, CC6)

o Transferència d’energia en les reaccions 

químiques. Anàlisi de les combustions. Exemples en 

els éssers vius (fotosíntesi i respiració).

o Canvis químics produïts pel corrent elèctric: 

electròlisi.

o Circuit elèctric tancat: transport d’energia, cicle 

d’electrons, diferència de potencial i intensitat. 

Relació entre diferència de potencial i intensitat en 

la vida quotidiana. Llei d’Ohm.

o Generació d’energia elèctrica a partir de diferents 

fonts i el seu impacte en el medi.

o Cadenes energètiques. Canvis en l’energia útil i el 

treball.

La reproducció 

humana (CC10, CC30)

o La reproducció com a transferència de material genètic. Cèl·lules 

reproductores com a vehicle de transmissió de caràcters hereditaris i la seva 

relació amb el cicle biològic.

o Aparells genitals femení i masculí, gàmetes. Cicle menstrual. Procés 

reproductiu. Control de la natalitat i tècniques de reproducció assistida.

o Canvis físics i psíquics a l’adolescència. Diversitat de gènere. Malalties de 

transmissió sexual. Resposta sexual humana. Salut i higiene sexual.

Successions 

numèriques (CC1, CC2, 

CC3)

o Progressions aritmètiques.

o Progressions geomètriques.

o Introducció a l’infinit.

o Successió de Fibonacci.

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana 

en els diferents territoris on es parlen (CC17).

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa 

i al món (CC18)

Utilització dels coneixements de llengües en contextos 

reals i funcions diverses (CC18).

Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors 

que les han condicionat, llengües minoritàries (CC17, 

CC18).

Dimensió actitudinal i 

plurilingüe

Varietats de la llengua catalana i de la llengua castellana 

en els diferents territoris on es parlen (CC17).

Diversitat de llengües que es parlen a Espanya, a Europa 

i al món (CC18)

Utilització dels coneixements de llengües en contextos 

reals i funcions diverses (CC18).

Les llengües i els estats, llengües oficials i els factors 

que les han condicionat, llengües minoritàries (CC17, 

CC18).

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Funció social de l’art. 

(CC6, CC10, CC11, 

CC12, CCD16)

○ Art, artesania i disseny. Evolució històrica dels 

conceptes.

○ L’obra d’art: context, funcions, similituds i 

diferències respecte a altres societats i cultures.

○ El paper de l’artista en els diferents moments 

històrics.

○ L’obra artística i l’autor: aspectes personals, socials, 

ideològics, simbòlics.

○ Funció social de les produccions artístiques en 

l’actualitat.

○ Els mitjans de comunicació de massa.

○ El treball cooperatiu en la producció artística.

Ecosistemes i activitat 

humana (CC12, 

CC13,CC25, CC26, 

CC27)

o Ecosistemes. Paper dels elements que el configuren. Conseqüències de la 

seva modificació en termes de transferència de matèria i energia. Similituds i 

diferències entre ecosistemes diversos: agrícoles, aquàtics, forestals, etc.

o Impactes de l’activitat humana sobre l’atmosfera, la hidrosfera i el sòl. 

Diferenciació entre contaminació i contaminant; impacte d’alguns 

contaminants.

o Riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, moviments de 

vessant. Inundacions. L’activitat humana com a afavoridor d’alguns d’aquests 

processos. Impacte, predicció i mesures de prevenció.

o Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. 

Zones de risc en el marc de la tectònica de plaques. Impacte, predicció i 

mesures de prevenció. Lectura de mapes geològics.

o Anàlisi d’alguns problemes ambientals com: la generació de residus, la pluja 

àcida, la disminució de la capa d’ozó i l’augment del diòxid de carboni 

atmosfèric. Argumentació de mesures preventives i correctores i concreció de 

propostes d’actuació a l’entorn proper.

Proporcionalitat i 

semblança (CC8, CC9, 

CC10)

o Figures semblants de tres dimensions.

o Ampliacions i reduccions; factor escala.

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Bloc transversal de 

coneixement de la 

llengua

Transformacions 

geomètriques (CC10)

o Translacions, girs i simetries.

o Programes de geometria dinàmica, 

tipus GeoGebra.

o Ús de les transformacions 

geomètriques per a la resolució de 

problemes en contextos diversos.

Mesures directes 

(CC11, CC12)

Instruments de mesura d’angles i 

longituds.

o Nombres decimals per expressar 

mesures (nombre de decimals, precisió 

de la mesura).

Mesures indirectes 

(CC11, CC12)

o Estimació.

o Precisió, exactitud i error.

o Història de la mesura del cel (radi de la 

Terra, distància Terra-Lluna...).

o Ús de les mesures indirectes per a la 

resolució de problemes en contextos 

diversos.

Educació Visual i Plàstica

Àmbit Cientificotecnològic Àmbit Matemàtic Àmbit Social Àmbit lingüistic
Llengua Literatura Catalana Llengua Literatura Castellana AnglèsTecnologies Matemàtiques Ciències socials: Geografia i històriaCiències de la naturalesa: Física i Química Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia

Àmbit Artístic

Estratègies de comprensió oral: identificació de paraules i 

expressions clau, anticipació i formulació d’hipòtesis a partir 

dels coneixements previs sobre la situació, selecció, 

interpretació, inferència, retenció. (CC1) 

Comprensió oral: global, específica, literal i interpretativa. 

Identificació del tema, de la idea principal i d’alguna idea 

secundària, en breus converses i monòlegs de l’àmbit 

personal i acadèmic de fonts autèntiques. (CC2) 

Estratègies de planificació, control dels resultats de la 

interacció i reparació o correcció. Textos semiformals i no 

formals, planificats i no planificats, presencials i digitals. (CC3) 

Estratègies d’interacció oral: inici, manteniment i finalització 

de la conversa; fórmules de cortesia, acord i discrepància, 

d’oferiment i demanda d’aclariments, de confirmació de la 

informació i de la comprensió, col·laboració, autocorrecció i 

correcció mútua. (CC4) 

Fórmules d’interacció oral (CC4) 

Lectura en veu alta natural i expressiva. (CC5) 

Principals variants fonètiques, fonològiques i lèxiques de les 

llengües estrangeres. (CC6)

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida 

acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

o Relacions entre text, elements icònics i simbòlics, so.

o Anàlisi pautada. 

Cerca d’informació (CC3)

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

o Intenció comunicativa i actitud del parlant.

o Idees principals i secundàries.

o Inferències.

o Contrast amb coneixements propis.

o Taules, quadres, fitxes, esquemes, mapes 

conceptuals, xarxes digitals...

Anàlisi intratextual i intertextual: perspectives única, 

múltiple, complementària (CC2).

Dimensió comprensió 

lectora

Textos escrits i multimèdia (CC1, CC19, CC22, CC23):

o Àmbits: vida quotidiana, relacions socials, vida 

acadèmica i mitjans de comunicació.

o Gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, predictius, persuasius, instructius, 

expositius, argumentatius senzills.

o Estructura dels textos. 

Textos multimèdia (CC1, CC23):

o Relacions entre text, elements icònics i simbòlics, so.

o Anàlisi pautada. 

Cerca d’informació (CC3)

Estratègies de comprensió lectora (CC2, CC15):

o Intenció comunicativa i actitud del parlant.

o Idees principals i secundàries.

o Inferències.

o Contrast amb coneixements propis.

o Taules, quadres, fitxes, esquemes, mapes 

conceptuals, xarxes digitals...

Anàlisi intratextual i intertextual: perspectives única, 

múltiple, complementària (CC2).

Dimensió comunicació 

oral


