
MEDI 
NATURAL 

5è 6è 

BLOC .- 1 
INIACIACIÓ A 

CIENTÍFICA 

Planificació, organització i gestió de projectes. Planificació, organització i gestió de 
projectes. 
Organització i represntació. 
Emmagatzematge de la información digital. 

  
 

Llegir interpretar textos científics. 

 
 

Llegir interpretar textos científics. 
 Utilització de gràfics, taules, mapes 

Argumentació de conclusions. 
Ús textos informàtics 

 
Localització selección i tractament de la 
información. 
Exposició oral, amb suport tecnológic. 

 Exposició oral d
opinió personal. 

Planificació, organització i gestió de 
projectes individuals o col·lectius. 

 Resiléncia, superació obstacles i fracassos. 
Aprenentatge autónom, 

Resiléncia, superació obstacles i fracassos. 
Aprenentatge autónom 

 Avaluació del projecte i del producte amb 
ajuda de guies. 
Millora del producte, despres del resultat. 

Avaluació del projecte i del producte amb 
ajuda de guies. 
Millora del producte, despres del resultat. 

BLOC 2  
EL SER HUMÀ I 
LA SALUT 

Anatomia i fisiología del cos humà: aparells i 
sistemas 
Funció de relació 

Anatomia i fisiología del cos humà: aparells i 
sistemas 
Funció de nutrició i reproducció 

 Efectes saludables de les activitats esportives 
Efectes nocius drogues i alcohol 
Prevenció de riscos 
Primers auxilis 

Malaties que afecten aparells i sistemas; 
 

 Acceptació de les diferències, possibilitats i 
limitacions. 
Respectar la diversitat 

Resolución de conflictes. 
Igualtat entre homes i dones. 

BLOC .-3  
ELS SERS VIUS 

Estructura interna dels ésser vius La cèl·lula; pats i tipus 

 Clasificció dels animals en relació a les seues 
funcions vitals. 
Nutricio i reproducción de les plantes. 

 

 Poblacions, comunitats i ecosistemes  
BLOC.- 4 
MATERIA I 
ENERGIA 

Propietats generals (massa i volum) i 
específiques 

La densitat dels cossos. Experiencies de 
flotabilitat. 

BLOC.- 5 
LA TECNOLOGIA, 
OBJECTES I 
MÁQUINES 

 s 
elèctrics. 
Circuits. 

 Análisis de máquines senzilles i construcción. Conductors i aïllants. 
Relació electricitat i magnetisme 

 La ciencia en la societat, present i futur. La ciencia en la societat, present i futur. 
 Beneficis i riscos 
Descobriments 

 

Hola Majors, us envio, com vam quedar els objectius del curs per que ho llegiu i em digueu 
dubtes. Em podeu escriure per telegram, email...o divendres a les 11:00h parlem dels dubtes 
que teniu i mirem la manera de resoldre-ho.
Petons. 



 Máquines simple i compostes Corrioles i plans inclinats.máquines amb 
operadors combinats.
 


