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1. üri8ntacions globals dB la programació. 

2. Consideració dtüs continguts. 

3. L'Aula d8 la Natura. 

4. l'Aula d~:> la Història. 

5. Els rrogram~:>s dB s8rVBis a lE<s í.iA.PP. 

6. lls rrogramBs d~ Salut [scolar. 

'/, Gcüssions. 



1. firir;,ntaciOIH\ globals 

-------------
1.1 f.irogrêr;:;p~; bàsics d 'Expf'ri8nci?s del ciclE' inicial 

• 

~bjPctius globals 

• UesPnvolup.'lt' la pPrsonalitat dB 1 ~infant amb el dPsoobt'im~I'J!!),:dbl'J· 

r.;Ún quf' l 'pnvo~: . .;J. 

J. ConPixPmGnt drd cos i df! lA pròpia identitat~ 

2 ~ Cont'liXBJnpnt del medi on viu l"l ben 

3. Comunica€aó i rplaci6 amb Bl medi. 

4. UtJprtur<J al món QU€1 qUf>da fora dA l"àmbit d€' 1 'axpf'riflncia son

silllE'. 

i~onLrj_buir nl ,-.;psenvolupamtmt dA la intPl.lig~ncia a partir de> los 

o¡;er;:cior;s mpntnlo pròpies de l"fldat: 

cf¡t'lr; 8 r ''· c.i 6 
el ;¡s:;i ficoció 

o rdFneci6. 

Lrirnt2cions 6idÈ!ctiqu~?s 

LPs PXpPritonciPs han dE' possibilitar a tot infant 1 'e;labori3ci6 con<; 

ciFnt dP la pròpie identitat ppr df!sPnvulupc:r-sB amb autonomia ~n :; 

r;:;alit<Jt qu« l 'pr.volta. 

L 't>L•borr.ciÓ per .on;:¡J. ha de d(·'SVf'tllar li<n l'infant actituds positi· 

ves rFSPBCtF ol treboll i a les r~rsones. 

t..tü de.'.<r"nvol'uper en 1 'infant une c:ctitud constar<t dr-> curiositat i 

eh· ;coberta a p8:tlir de lPS sortides i t'lstimulant 1 'obsPrvacit';. 

L 'ex~l]_or;;ci6 ciPl r.wdi a trnvPs dels sf!ntits dóna pf'U al.s 8prpnent&l 

r~·,,,s concrf'tS c.ue s ·, .. ,,m d "annr Bnriquint amb t-1 .t'Bvnampnt (i ,-.~~b 

_1 'p:::;t,'JblirnPnt dP rt'lAcions). 

La .i ;jfavor.ir pn 1 'infant l2 configuraciÓ (),_.-lS valors r¡UE' oriBntin 

Spll<> ¡:_¡ctlJació ¡:>ossibüitant c;u8 ..,n ?1 futur sigui cap;"ç d8 prt"ndrn 

dpcissions nr'lb cr1, e• ris propis • 

Fomrnl.or };1 curioc.itat n«tural d8 l"infant i dPsvptlla;.:- el ' ' mnxl.m 

tpr\ls ;:ur ln rf';üit;ci:: c
1
uP 1 'pnvolta. Capacitar-lo p~:>r a obs8rVGl' intf· 

}ir.wnti.'1Pnt. int~?rprr>t<'r' i trPUi'P conclus:;ions i valoracions pr'bpiN> 0 

quu trob;;:-, ;e; 1 'p~o;c:oJ ,-, i fora d'ella. 



• 

• 

Cn dir CiP,nci8s OB l;n Nntur-:c, BS pro~Josa qup f!ls infants constnueix.ü 

ln Sf!Va prÒ¡;ia v.i.si6 dP.l fill: on viuE>no 

.... t0rnor'í 1 ~in fent corn a hom€1 t8 el drBt l'l fE>r la silva pròpia desco· 

bl?rtfl 

Cal, PflrÒ, distingir l''r•xp~t'ièncin fruit d~una viv~ncia de~ l"expfll'i· 

mr,rnt qu€1 pprmBt dl:' rno'H8 a voluntat unBs veriabl~e. 

[s tracta qu8 1 'infnnt ;wç¡nci, progrBssivemo>nt ¡;¡n al coneixem¡¡¡nt i :. 

compnensicf dl? tl'"a la r8alitat quA se_.~ li prf!:JE~nta estranya, d¡¡¡scone· 

guda, ppr Pxplicar. 

f~o es trncta d8 p8rtir rlf:' la ¡:;arcel.l;<;~ció cúmtífica a que ha arrib; 

1<:~ huiT'an:itnt pn tants milers d'enys. 

Conct'Pci6 d8 1-'rogrmr.a Gèsic e ( 8Xtrflts) • 

(1 Progrerna bàsic vol af8VOl'Ü' que 1 ~in far.;:; comenci pt>r ell mateix 

3PU trl"Lall Jl_PnsBnt. El p8nselnl'!nt f. s una f'lçboració p~reonal i per 

això col primpr observ:~r i €'SColtt,,: .llt. 

J'¡qu?st compnçnrwnt 8Xigir8 

t0SdH;Jb prrsones alie>ne:;¡ a 

r.1oltes sortidt>s de treball, molts contnc-
- ' -J. t;SCO.J..B •• • 

Ll ¡..·rogr<Jmc Bàsic 8s cíclic~ Els r.ontftixcs continguts EIS presentaran 

al lla:rl] dflls trfls anys cl8s d8 dif8rE;>nts punts dF vista. 

L3 Proqr<JmB bà::ic de Ci?>ncif's Socials i lducació Cívi..._ :!el Ciclfl Mitj~. 

i:n .1.<:1 prtoDtmtaci6 rJ'aou?st proqrama no 

jPctius d'una proposto dP consic.iEJraciÓ ..J - ' • 
ffiAtOuGlOÇi.i.Ca~ 

definició dels ob-

l¡_os consic!pracions mrfs significativ¡;;s quo fa són l<>s s8gÜents: 

L0s Ciències Socials st>rVflixen de vei1icle pt>rqu'f:l el noi en!; .i en com 

tr> ornb l<> rrctlitat immediata i conegui i comprengui 1 'r"ntorn físic, BC( 

nòmic, socinl i històric ¡jp la comunitat on vlu. 

El frogroma D~sic ~s estructurat d8 forma cíclics. 

[n lotr; l;_; pt·ogramaci6 és p. t•sflnt tü se-ntit c.Je co;lviv?ncia democràtica 

i dP r.omprer,sió 2 nivell f/H·sonal i n nivPll. col.J..8ctiu. 

L 'pd~L dPls nois jo pprmet de rPali~zar Gns processos ~'abstracci6 ci~r 

t:Uicn p¡;rtint sRmpre dEl 1 'observació del mr>di que fills patien captar i 

ll bon cr_i.~:.pri df'l prof8ssor sabr'tl valor2r <"l mor:wnt adf\QUi"'t pElr a la 

;:¡o¡l},:i.Lz;;:¡ció t:P certps activiL:~ts pro;Josacie~;; pt~r Pxemplfl, ,;,.PS sortides 

r.)''oor?Jic:LH•~<, r, .IP ;~oden tenir un car0ct<"!' ci? çorr.prGVêiCiÓ dp coneixa

~Pnts RHquiriLs o b~ de motivuci6 ppr a trPbulla posteriors. 
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1.11"\"' ·-ru¡r;·¡-,coc:i(, 

111 rJ ::;:r 1•.--·¡_J. n•· c<!lrif'l o r··n 

'• .. 

n: 1 üu r:· i L -· ¡· 1 ,_- ot·ipntnciupt_: t!r' progr:LHn:, ,_,rJr.inl 

i r;¡ Ln01cnl s. 

,,;,.~.-.e •: i, r· .ir :li11: r::;.it .. :. ¡·:r• ]:-, IJirl;- <fl.imnl i 1•pqr·Lz1l. 

l . "_I '•11 •-·' .,,~, nL:~ t!r' c-·~•1/J.~; • 

I ('t'[Tt' 

r:c•<;f:Jn•·::-.mr-nt, r J t..ir•u;; ci'<ll.i.liir·¡~': . .-,¡:üí, brqnns t':::¡:~Pcinlitznb~ r_i,:·J¡., ~:;f'n

tits, Jloc f)f) viu, rr:-,-LPGCUÍ cin J.n f'f'-11, trPbtÜlG f¡UP !'f'iOÜiLZiJ 0 i<grU

pnr-JOS ~P~ons c~r~t:tr~J.fitlr·u¡·~ i corsar Pl spntit i ln comnlr•xiti!t 

d~ 1•-s c)pss5fic0ciorls. 

sr-•_¡:_l f;',l)npT';-; (ip V.ii.JJ'F' (;·Sf•~-'Ci f' nC•fil Jp .li?S er iPS, CIJêH d~<1t;UP8LGS, 

r;r·q::l·rtcc.ï_,_:í r!íT.'dyi_t;:t, :;!J()~' r¡u:• Fllll''tNJ, :CP.loc.i.lÍ a1~b .l 'tlOfllP .i a.li.:rPB 

>.'tPrwn!:~ Lll'l nH: i, c:li"P./is ¡·,ny:-'.l!J). 

lrlpni.Jfiç~r r]·, IIP~l-~~1~ 0P} 'r•ntorn i agtlJpar-.loa S8Q011s leo cnrActp

r.Í:-.:Li.l:ues m(s ot,'.'r:-rv;oLJlF!l, 

t~d;uri.~;.,r ur> vr•r.:r Lt>} dr _]_ '¡or¡;~r:-rn. Uructiurr. f'l Sf'U vn:b.iGnt, cDnvis nny::\.1 

j_ rro_' .::~c.i.l5 n~b 1 'llOm?. 

!~•·.t i.r;::r els r.d·ocr'dlrn,"nl·.:.• IM_~., ·y:¡;'i)_].;. Fil 1,.., clFossifiC8Ci6, n'qisL:·p fn t. 

11rn;'i_¡ __ ,, Gonnr. c:ol.11'Cció _¡_ , .. ,.,n,n¡_·vocir5 r.l'nn.i.m;¡}s i f'lnntes. Lionnnt ('r 

IPrt ::.i.vrll 

(':_·Ludi .. ~r ··c>r ob:.;r-·ru,-;ció r_j_í_tFc~ .•• u-"1 a;·o::m,""1 dP 1 'pntorn. U8:'ctiUtP ln ~8V

,;,¡_¡_r:l'nluqi:l i ti¡ llf' dP lt.ül.-, (i;2-iJit<o.t, <:limcnb1CÜÍ. brgF.In~ deh: .<>Pntits i 

dl" r_lr--('r'n"'r:. rr_>;Jrnr!t¡cr.:i•~). 



• Descriure alguns vegetals de 1 'pntorn i la utilitat que 1 'home en trP 
(aliment, medicina, teixit ••• ). 

Estudiar par observació directa un ve§etal de l'entorn. Acci6 ebsorv8 
de l'arrel, funció conductora del~ tija i sensibilitat a alguns fact 
del medi (llum, humitat, gravetat). 

ConPixer i valorar les principals accions dels animals i vegetals sob 
el madi (adobar, contenir 1 'erossió ••• ). ReconPixer i explicar algun 
de les adaptacions dBls éssers vius al m8di. 

Preparar enquestss, qüestionaris o guies d'obsprvaci6 sobre alguns te 
mes (fonts d'energia, contaminació, itineraris da la natura) 

3.4 Cinquè Nivell 

• 

• 

Descriure a grans trets els animals m~s coneguts aplicant els criteri 
més genèrics de classificació. 

Estudiar un animal dP 1 'entorn per observació dirscta i ppr documente 

ci6. OpscriurP amb certa sistFmatitzaci6 la SPVD morfologia i la rea
litzaci6 de les funcions vitals. 

Introduir alguns critflris de la classificaci6 dP lPs plantPs .. 

Estudiar un vegPtal de 1 'entorn per observeci6 directa i per document 

ci6. Dr>scriurf' amb certa sisteomatització la spva morfologia i la rFe-

litzaci6 de. l8s funcions vitals. 

4. L '¡'¡_u}a dP la Història. 

Si bP. el contingut d'aquest eoquipamFnt no Ps encara definitvampnt co 

figurat i no sabem~ per exemple, si es centrErà dp forma rslativament excloFn 

pn la història o bé podrà a<npliar-sp al conjunt de lPs CièncifiS :>ocials, reun 

rPm aquí aqul?lles propo.._,stAs reletives ól trFbdl dFl m8di 8ntf.s en un sentit 

hiRtòrico-ç¡pogr?.fíc ampli 

4al Cicle Inicial 

hdquirir la noció de tPmporalitat éronolòçica. 

Dfscobrir 1<: rPlació pntrp Fls fFnòr..ens rrH"te;orològics i la vida df! 1' 

Trpballar la històtie de cada nen. 

iJon2r a conf:ixer 8ls costums propis dPl pobl? i la comaren i fpr viur 

lPs festps tradicionals pròpies ds Catalunya. 

Estudi?r- un rr.itjà dl? transport púb~_ic frFqÜentat pH 1 "alumnB. Compar 

1 o amb al tr8S 

Ubsrrvar i rBcollir inforl\lêCÍÓ sobre els Sfll"VPis municipals pPr al bE' 

fici dP tots Fls ciutadans. Conè>ixer E'ls sÍmbols d'identificació i PE 

cuts d'aqu¡::sts se.rveis. Visitar les instal.lacions d'algun 



• Recollir informeci6 escrita i gràfica sobre les fpst~s de la localitat, 

les tradicions i la seva r@cup~ració actual i al folklore. 

Con8ixPr els~ símbols i 1 ~escut de ls ciutat. Informar-se sobrP el sèu 

orígen. 

Recollir tamb8 dedes d"algun monurn«nt o caractF-r.Ística g¡wgrÈ,fica que 

doni personalitat a la ciutat. 

4.3 'Quart tHvE>ll 

• 

• 

• 

~acollir dades estadístiques elemPntals sobre lPs variacions rece_nts 

dl? la població de 1-a ciutat i corr.parar-les amb les d'altre>s. Gràfique>s 

8}f;mpntals. 

Estudier E'l crPixement de la ciutat ppr barris, preme>nt com a refeod;ncj 

alguns monuments o Pdificis característics. 

Veurfl la possibilitat d'expansió de la ciutat d'acord amb lPs caractpr~ 

tiqups geogràfiques del terreny. 

lnform<H-SI? df' la tasce dels rpgidors municipals rpfprid<'l ;:;ls sJ?rVPis 

QUI? tsn¡:m encomanats. 

GonsidFrar e>l pap pr dP l "AjuntamE<nt en 1 rordf'inaci6 dF le vida ciutad;sn¡ 

pública. ConsidPrar la perticipeció individual de ceda ciutad~. 

lnforr<J:;,r-sF d'alguns fpts drl passat rPcPnt o actuals d'iniciative mun: 

cipal quF hagin suposat une millora df' la vida ciutadena i dF la rplac. 

Fntr8 Pls ciutadans. 

Estudier cor,,p;::;retivament Fl curs, cabal, rfogir,¡ i aprofiternent ngríccla 

i industr:ial dels rius Ter, Llobrpgat, ;;.pgre i Ebre. 

- , > • , 

G <'iSSOClCClD. 

L;o l:onstitució r-s;::¡anycl<.i de 1978. 

L '"[st;;o.tut d '"Autcnorni2 dP Catalunya. 

i-.profur·,di:r Fn el conFiXfiP.1Pnt i sabt=-r la ubicació GFls. EFTVf'is ptÍtlics 

ciF le localitat i df. lo co;:;erca 

En QE'i"<E'rfÜ' 

FS sitúc: f' O 

el 
el 

cinc:uf: nivFll contE'mpJa i::~mrli;:;mPnt lros instituc.ionE i 

n•erc gFC·~;¡r?fic dr--} conJunt dr- CataJuny<! 

( vtuvt! M'ht a. O rr,,";-¡ i 1t-1 J J 

5. Els p:to~·re_nps de s('!'Vt>is 2 les AA.PP. 
----------

güe>nt 1.'!1 rPlatiu a l "Educació pe> l' a la 5Elut ja quE' se>-rà trPL:d lé>t pn el r;¡arc 

df?-ls pr:ogram8s dP Salut E s colar. 
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5.1 Cicle Inicial 

• 

• 

• 

• 

• 

Apre>ndre a tpnir cura dels v~stitS i objt>cct8S p8rsonals • 

ConFixE<r millor indiVidualmPnt i col.1Pctivam8nt la idPntitat dp cec 
nen: qui és, com Ps, d"on ~s. 

Trpballar lB història d~ cada nPn. 

Analitzar Pls trPts carectFrÍstics de la prhpia menFra de> ser i actu 
i de la d ... alguns cornpenys. 

Practicar actituds dP comprensió, r¡::.spE'ctP i tolr-r}mcia èjns df' 1 "G 
bit familiar, ¡o;mb Fls veïns de:- 1 'habitatge> o m?s propprs i amb Pls e' 
propi ccrrer. 

Obsf'rvar i analitzar Pls tn:;ts caractpr{stics dP 12 r.uanera dP ser i 
d"actuar d'elguns d'f'lls. 

TrFurF concJ.ussions sobrt- lPs difFrPncips df' carf~ctpr i cip com¡::orta
me<nt i sobrP le nPCFssitet dF 1<:" convivència. 

Con~ixPr f'-1 propi cerrPr i F ls prD;:'Pts,a l'habitatge familiar. Lon'Fi . 
Fl carrer o lc zone on PS trobe l'pscola. Senyaler i pstudiar sobrF 
~la dP la ciutat alguns itin~reris freqüents. 

úbsprvar lPs normr>s dE' prudència i de:. conviv8ncia en ~ls tnmspcrts 
pÚblics. 

5.3 ~uart IJivell 

F8r 1 'an2lisi dP 1<:. pnrtici <.'ció i conportamrmt pn }ps tasc~u;:os indh 
duels i col.lPctiVFs pn 1 "b:bit familiE .. r~ dt= la comunitat d"habitetc 
dol carrer, dPl barri i dP lB ciutat. 

>,profundir Pl conFi;~~mFr'lt dPl codi dF circuleció. 

Lon~ixer i velor~r p] trFb~ll dFls adults dP ls família i Pl dF }ps 
a1nistets femiliers. 

~-lpflFxion~r sobrP la incorpo:-eció ciP le dona al í.!Óil laboral i riP l2 
nr--cPssitnt r;uP frueixi GF,ls r;-.etFixos drFts i <>bligecions c;ur 8ls ho¡ 

Aprofundir Fn la veloraci6 ~F lPs ectituds d'0rnor, cornprPnsi6 i dFdi 
ció mútua d8 la ;::ardl2 hum2n2. 

~~rofundir Pn la valoració dp les rFlacions Pntre pares i fills. 

Lon~ixer }ps dt=~pFs~s fsmili~rs pFr~·enFnts i pxtrzordin~riPs de le p 
pi2 famÍlia. 

ConFixPr i valorar l'eportf·ci6 f2¡;¡.ili<'r dPl trt·ball dp tots Pls mpnb 
dp la famÍlia, tant Fl trFb2ll fora de casa com Pl trpbell doD~stic, 
SPBSP distinciÓ dt= SPXPS. 

' ·~ .. 
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• 

• Valorar l'aportació d@ls mitjans de comunicació a la societat i la n 
sitat d'una informaci6 ve-rídica, lliure i rflsponsabla. 

6. Els programes de Salut Escolar. 

6.1 Cicle Inicial. 

• Adquirir hàbits d'higiene • 

6.2 Tercpr Nivell 

• 

• 

Exercitar el cos per a mantpnir i potPnciar la seva elasticitat i re: 
t8ncia i evitar romandrP sovint en ;:·osturRs que poden @sser motiu dP 
formaci6. 

Precticar primpres cures d'esquinços i fractures. 

Valorar la importància df'l dPscans i dfil son difPrf!ntiant el cansamer 
r.1uscular del cansamtmt np.rvi6s. 

Habituar-sE! a la higif!ne pprsone.l i a la nPtflja i 1 'ordre de la eles< 
i pn el joc, en bPnefici dels compahys. 

habituar-sE!: a la conse:-rvació dP la ne;teja dPl carrer em btmefici dri' 
tots. 

Con8ixer i respectar les normps PlPmPntals d¡;:; circulaci6 com un se:;ny< 
dP conviv8ncia ciutadana. 

Observar !Ps normps dP prudència i dP convivPncia en p}s transports 
públics. 

DF-scriure> una dü?ta P.quilibrcda i v<:-riad? ouf! contingui alir.umts POE'i 

tics, constructers i r~eguladors. 

Jiscutir la inadP-Quaci6 dp molts productes aQ,radabl8s al gust pPrÒ ér 
dubtosa qualitat i de poc valor nutritiu. Aplicar Pls coneixf!ments a_ 
propis hèbits alimBntaris. 

Aprofundir Pn pl conPiX8mPnt del codi dP circulaci6. 

6.6 Cinquè 1HvPll 

Con8ixf<r i practicar lE's normes higiPniques adequades a una bona cir1 
L:;ció sa"1guínia i les rr.8SUI'f'!3 l:'lE'iA'.ntals d8 socors 8n cassos d'insol; 
fprides, hemorr2gies i cremêdes. 

ConFixf'r lc funció f!XCrPtora i Pls f¡-_ctors que poó&n p?rtorbar-la~- h; 
tuar-se e la higienp i nptpja ds la ~Pll 
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7. Omissions 

7.1 Aula df! la Natura. CinquÈ! rJivell. Afegir a 3.4 

• 

• 

• 

Explicar a partir de l~obsBrvació d'un ecosistPma natural (bassa, bosc, 
prat ••• ) o attificial {aquari, terrari ••• ) algunes depPndPncies antre 
els éssers vius i els factors ambiBntals (t~mperatura, salinitat de 
1 "aigua ••• ) • 

kproximar-se a la problemàtica pcalbgica rBfPrida a la conservaci6 de 
la natura. Valorar ·la necBssitat de mantPnir lPs condicions naturals 
dPl paisatge i dF remeiar les situacions degrad~des • 

HPcon8ixer la rBsponsabilitat individual i col.lectiva sn €'-! manteniment 
d& 1 'equilibri ecològic (p.vitar incendis, no contaminar, respectar als 
arbres i animals). 

7.2 Aula de la HistÒria. CinqUÈ:- flivBlL Afegir a 4.4 

Conèixer la vida i els costums, Bsforços i treballs dels avantpassats 
que configuren en cada època la personalitat històrica dp Catalunya i 
d'Espanya 

ii:pfer8ncia c.oncreta a: prPhistbria, 
grecs i romans, 
edat mitjana, cultura rúral 

cultura urbana medieval 
8dat moderna 
societat preindustrial 
Pl tPmps Dels bpsevis i dPls avis 

S8t./82. 


