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COMPETÈNCIES

1.- Conèixer el currículum escolar de les Ciències Naturals.
2.- Analitzar, raonar i comunicar propostes d’ ensenyament i aprenentatge de les Ciències 
Naturals.
3.- Plantejar i resoldre problemes i situacions de la vida quotidiana relacionades amb els 
aspectes conceptuals desenvolupats en el currículum.
4.-  Desenvolupar  i  avaluar  continguts  del  currículum  mitjançant  recursos  didàctics 
apropiats i promoure les competències de pensament científic dels estudiants.
5.- Conèixer el  paper del joc en l’  aprenentatge de les ciències i  aplicar-ho al  context 
escolar.
6.- Valorar el paper del coneixement científic des de el compromís i la responsabilitat.
7.- Conèixer els aspectes afectius del coneixement científic.
8.- Usar correctament  la comunicació oral i escrita així com del llenguatge científic.
9.- Dominar les tecnologies de la comunicació i la informació.
10.-Gestionar la informació adequada per el desenvolupament de les funcions pròpies de 
la professió.
11.- Adaptar les propostes d’ aprenentatge de les Ciències a les evolucions socioculturals  
més significatives.
12.- Reflexionar sobre les pràctiques d’ aula per a innovar i millorar el treball docent.
13.-Assolir hàbits i habilitats per l’ aprenentatge autònom i en equip.



OBJECTIUS

1.- Adquirir coneixements científics fonamentals per comprendre el món actual.
2.- Aprendre a pensar, parlar i escriure  científicament.
3.- Conèixer el currículum escolar de les Ciències Naturals.
4.- Conèixer i aplicar el model científic i escolar de: d’ésser viu; de matèria; de energia i d’ 
univers.
5.-  Abordar  amb  eficàcia  la  lectura  i  el  comentari  crític  de  textos  relacionats  amb  l’ 
ensenyament i aprenentatge de les Ciències Naturals.
6.-  Incorporar  amb  sentit  crític  propostes  d’  ensenyament  i  aprenentatge,  així  com 
innovacions educatives a l’ aula d’ educació infantil en funció de l’ entorn sociocultural.
7.- Resoldre en equip activitats d’ estudi de continguts i d’ aprenentatge escolar.

CONTINGUTS

-Ciències Naturals per a l’ educació infantil.

-Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals.

-Pensament, mètode i lògica científica.

-Recursos didàctics.

METODOLOGIA

-Exposició oral del professor /a
-Practiques d’ aula: projectes, problemes i elaboració d’ experiències pràctiques
-Disseny d’ unitats didàctiques. Treball per projectes.
-Aplicació d’ unitats didàctiques. Reflexió crítica i propostes de reelaboració.
-Exposicions orals, debats i informes de treball.
-Seminaris: petit grup.
-Tutoria: petit grup/ individual
-Exposició i debat de projectes: grup classe.
-Estudi.
-Lectures.

AVALUACIÓ

-Diari de classe.
-Realització de programacions
-Exercicis escrits
-Resum de textos
-Resolució de problemes científics de la vida quotidiana
- Activitats d’aprenentatge

En cas de que l’assignatura sigui  impartida per més d’un professor es farà la mitjana 
sempre i quan totes les notes parcials superin el 4 sobre 10.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SESSIONS DE GRUP GRAN, 42 h. planificació orientativa de les sessions d’aula

SESSIÓ GG

1 h.

MODALITAT 
(P)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES 
PROFESSOR/A

TASQUES ALUMNES RECOMA-
NACIONS

% AVALUACIÓ

2

Introducció i presenta-
ció de l'assignatura Orientacions generals de 

l’assignatura

3-11
Model Matèria i Ener-

gia 

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10

12-21
Model Terra i Univers

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10

22-31

Model d’Ésser Viu I.

Mantenir-se vius

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

20

32-42
Model d’esser viu II

Canvi i evolució

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

20



SESSIONS DE GRUP MITJÀ, 18 h. planificació orientativa de les sessions d’aula. Seminaris tallers, resolució de problemes

SESSIÓ GM

1 h.

MODALITAT(
P)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES 
PROFESSOR/A

TASQUES   ALUM-
NES

RECOMA-
NACIONS

% AVALUACIÓ

1-4 Model Matèria i Ener-
gia

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10

5-9
Model Terra i Univers

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10

10-14

Model d’Ésser Viu I.

Mantenir-se vius

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10

15 - 18
Model d’esser viu II

Canvi i evolució

Iniciació a la construcció 
d’aquest model

Iniciació a la seva aplicació 
didàctica

Diari, exercicis i al-
tres activitats

Programacions

10


