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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA, 

Sant Cugat del Vallès, Setembre 2008
Mariona Espinet

En el marc de la nova llei ens preguntem si l’hort escolar sostenible constitueix un espai educatiu on desenvolupar les noves orientacions 
curriculars. A més a més volem treballar per construir una proposta conjunta de treball al voltant de l’hort sostenible que inclogui tots els nivells 
educatius i mostri la riquesa de treball educatiu que es pot portar a terme. Per fer això ens fem les següents preguntes:

1. Una pregunta sobre competències: Es l’hort escolar sostenible un espai educatiu adient on desenvolupar les competències expressades 
en el nou currículum?

2. Una pregunta sobre continguts: Quins continguts del nou currículum es poden treballar millor a partir de l’hort escolar sostenible?
3. Una pregunta sobre programació: La visió de l’hort escolar sostenible desenvolupada en el grup de treball es coherent amb els 

continguts i competències del nou currículum?

1. Es l’hort escolar sostenible un espai educatiu on desenvolupar les competències expressades en el nou 
currículum?

Considerem que l’hort constitueix un espai educatiu per a desenvolupar els nens i nenes tot construint aquelles competències bàsiques que els 
faran uns ciutadans autònoms, crítics, responsables i participatius en la construcció d’un món més sostenible. A continuació es presenten les 
competències  bàsiques  del  currículum d’educació  primària  i  una breu reflexió  sobre la  oportunitat  que  l’hort  escolar  sostenible  ofereix  al 
desenvolupament d’aquestes competències.
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Què és una competència?

“Competència és la capacitat d’utilitzar els  coneixements i habilitats, de manera  transversal i interactiva, en  contextos i situacions que 
requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en 
compte la dimensió social de cada situació”

Competències bàsiques del currículum d’educació primària Oportunitat per ser desenvolupada a l’hort escolar sostenible

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
… el  desenvolupament  de  la  competència  lingüística  i  audiovisual 
suposa el diferent domini de llengües, tant oralment com per escrit, en 
múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals 
en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre.

Les activitats  que es plantegen a l’hort  escolar sostenible  hauran de 
desenvolupar  moments  importants  de  comunicació  individual  i 
col·lectiva  a  banda  de  la  realització  d’accions  que  caracteritzen  les 
tasques  proposades.  La  utilització  de  formes  de  representació  que 
vagin  més  enllà  de  les  fitxes  afavorirà  ampliar  l’ús  de  modalitats 
lingüístiques audiovisuals. La dificultat serà crear contextos funcionals 
en  els  que  la  comunicació  i  representació  tinguin  sentit.  La  xarxa 
d’horts escolars creada pot permetre crear contextos de comunicació 
funcional  entre  escoles.  Si  l’hort  escolar  és  un  projecte  de  centre, 
també la  comunicació  entre  nivells,  o  cicles  es  veurà afavorida.  La 
dimensió comunitària també facilitarà crear contextos per comunicar a 
nivell de municipi.

2. Competència artística i cultural
…… el conjunt de destreses que configuren aquesta competència es 
refereix  a:  l'ús  d'aquells  recursos  de  l'expressió  i  representació  que 
faciliten  la  realització  de  les  creacions  individuals  i  socials;  el 
coneixement bàsic de les diverses manifestacions culturals i artístiques 
i  l'habilitat  per  apreciar  i  gaudir  amb l'art  i  d'altres  manifestacions 

Les  activitats  a  l’hort  escolar  sostenible  poden  promoure  la 
competència artística i cultural tot fent creacions d’expressió artística i 
cultural lligades a les problemàtiques treballades en aquest context. 

Les produccions culturals lligades a l’activitat agrícola i de producció 
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culturals;  l'aplicació  d'habilitats  de pensament  divergent  i  de treball 
col·laboratiu; una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat 
d'expressions artístiques i culturals; el desig i voluntat  de cultivar la 
pròpia  capacitat  estètica  i  creadora;  i,  finalment,  un  interès  per 
participar  en  la  vida  cultural  i  per  contribuir  a  la  conservació  del 
patrimoni cultural  i artístic,  tant de la pròpia comunitat,  com de les 
altres comunitats  i  cultures,  de manera especial  aquelles  a les quals 
pertanyen persones de l'entorn del centre educatiu. 

d’aliments han estat presents a través de la història del nostre país i 
d’altres  realitats  culturals  i  geogràfiques.   Incorporar  aquestes 
produccions per a la seva apreciació i transformació pot ser una tasca 
dins de l’hort escolar.

El patrimoni genètic constitueix actualment un patrimoni cultural clau 
per a la seva conservació i la confrontació del problema de la fam i la 
producció d’aliments a nivell local i mundial. La utilització d’espècies 
autòctones pot ajudar a desenvolupar la competència cultural.

3. Competència de tractament de la informació i digital
.... el tractament de la informació i la competència digital implica anar 
desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que els nois i 
les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, 
crítiques  i  reflexives  en  la  selecció,  tractament  i  utilització  de  la 
informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. També 
ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la 
informació  disponible,  contrastant-la  quan  calgui,  i  respectar  les 
normes  de  conducta  acordades  socialment  per  regular  l'ús  de  la 
informació. 

En la mesura que els nens i nenes accedeixin a informació necessària 
per a poder actuar i reflexionar a través de les activitats de l’hort aniran 
desenvolupant aquesta competència. Per fer això caldrà preveure 
moments de recerca d’informació per tal de poder resoldre qüestions 
plantejades, configurar petits estudis de casos, o recerques plantejades. 
Caldrà pensar millor com desenvolupar la capacitat de valoració crítica 
de la informació relacionada amb activitats d’alimentació, o de lectura 
de noticies de diaris etc.

4. Competència matemàtica
L'assoliment d'aquesta competència s'aconsegueix en la mesura que els 
coneixements, les habilitats i actituds matemàtics s'apliquen de manera 
espontània  a  una  àmplia  varietat  de  situacions,  provinents  d'altres 
camps de coneixement i de la vida quotidiana, la qual cosa augmenta 
la possibilitat real de seguir aprenent al llarg de la vida, tant en l'àmbit 
escolar  o  acadèmic  com  fora  d'aquest,  i  afavoreix  la  participació 

Les activitats a l’hort generen moltes oportunitats per a la construcció 
de coneixement matemàtic en contextos funcionals i per a la presa de 
decisions. Això suposa la utilització dels conceptes de mesura i 
variable necessaris per a la realització de les tasques a l’hort i per a la 
valoració de missatges quantitatius com etiquetes de productes, 
descripcions científiques quantitatives etc.
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efectiva en la vida social. 

5. Competència d’aprendre a aprendre
…. aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les 
pròpies capacitats i coneixements des d'un sentiment de competència o 
eficàcia  personal,  i  inclou  tant  el  pensament  estratègic,  com  la 
capacitat  de  cooperar,  d'autoavaluar-se,  i  el  maneig  eficient  d'un 
conjunt  de recursos i  tècniques  de treball  intel·lectual,  i  tot  això es 
desenvolupa  per  mitjà  d'experiències  d'aprenentatge  conscients  i 
gratificants, tant individuals com col·lectives. 

Les activitats a l’hort hauran d’introduir elements per a realitzar 
avaluacions formatives i formadores. Caldrà dedicar més temps a 
reflexionar conjuntament amb els alumnes sobre els aprenentatges 
realitzats i construir maneres per ajudar-los a desenvolupar capacitats 
per a l’auto i la co-avaluació dels aprenentatges realitzats.

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
En síntesi,  l'autonomia  i  la  iniciativa  personal  impliquen  ser  capaç 
d'imaginar,  emprendre,  desenvolupar  i  avaluar  accions  o  projectes 
individuals  o  col·lectius  amb creativitat,  confiança,  responsabilitat  i 
sentit crític. 

Les activitats que es poden realitzar a l’hort escolar sostenible poden 
incorporar  la  iniciativa  de  l’alumnat  en  el  seu  plantejament, 
desenvolupament, i avaluació. Això suposa dedicar temps a aquestes 
tasques de presa de decisions, participació en l’organització, reflexió 
sobre el seu desenvolupament, etc. 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món 
físic

Són parts d'aquesta competència bàsica l'ús responsable dels recursos 
naturals, la cura del medi ambient, el consum racional i responsable, i 
la  protecció  i  promoció  de  la  salut  individual  i  col·lectiva  com  a 
elements clau de la qualitat de vida de les persones i de les societats. 

L’hort  escolar  sostenible  esdevé  un  espai  educatiu  ideal  per  a 
desenvolupar aquesta competència.  Pel seu propi plantejament l’hort 
escolar sostenible que es vol construir conjuntament amb els alumnes i 
les seves famílies pretén incorporar aquells valors, idees i pràctiques 
que  potencien  una  activitat  agrícola  responsable,  justa,  ecològica,  i 
saludable.

8. Competència social i ciutadana
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En síntesi, aquesta competència suposa comprendre la realitat social en 
què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic 
basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, 
actuant amb criteri  propi, contribuint a la construcció de la pau i la 
democràcia,  i  mantenint  una  actitud  constructiva,  solidària  i 
responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

L’activitat  a  l’hort  escolar  sostenible  suposa  molt  sovint  la 
confrontació  i  resolució  de  conflictes  relacionats  amb  l’acció.  Així 
mateix  la  xarxa  d’horts  escolars  pretén  crear  un  context  per 
desenvolupar accions ciutadanes que permetin als infants i a la resta de 
la comunitat participar en projectes conjunts i transformadors a nivell 
local.

2. Quins continguts del nou currículum es poden treballar millor a partir de l’hort escolar sostenible?
Blocs de continguts: Area de Coneixement del medi natural, social i cultural

Els continguts del nou currículum d’educació primària estan organitzats en àrees de coneixement i per a cada una d’elles s’especifiquen 
competències específiques i continguts. Per organitzar els continguts es proposa en primer lloc focalitzar en l’àrea que més àmpliament es 
troba relacionada amb l’hort: Area de coneixement del medi natural, social i cultural.  Els continguts de l’àrea s’organitzen en 7 blocs i en 
tots d’ells s’especifiquen continguts que es poden treballar al voltant de l’hort sostenible.  A continuació s’indiquen els continguts de cada 
àrea i en negreta es senyalen aquells que es poden treballar millor a l’hort. En una segona taula es fa un resum breu dels continguts apropiats.
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BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ
CICLE INICI CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
← Observació 
d’elements i 
fenòmens 
naturals i 
comunicació de 
les observacions 
utilitzant formes 
de representació 
bàsiques. 
← Orientació 
mitjançant 
l’observació 
d’elements 
naturals i 
humanitzats de 
l’entorn. 
← Exploració 
d’algun aspecte 
de l’entorn a 
partir d’una 
qüestió rellevant, 
mitjançant el 
treball cooperati. 

← Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i 
establiment de relacions entre els moviments de rotació 
i translació de la Terra, el dia i la nit i les estacions, i 
entre la posició del Sol i les ombres. 
← Mesura de la temperatura, direcció i 
velocitat del vent i quantitat de precipitacions. 
Iniciació al registre, representació gràfica i 
interpretació de dades meteorològiques. Utilització 
de recursos TIC. 
← Reconeixement de formes de relleu i accidents 
geogràfics i localització dels més rellevants de l’entorn. 
← Observació i descripció de diferents tipus de 
paisatge de l’entorn proper i llunyà, reconeixent els 
elements naturals i humanitzats i l’impacte de 
l’activitat humana en el paisatge. 
← Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai. 
Inici a l’ús i elaboració de plànols i mapes del barri 
o ciutat. 
← Identificació i disseny d’actuacions 
responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. 
← Realització d’un treball d’investigació a 
partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball 
cooperatiu i l’ús de les TIC. 

← Identificació de la Terra com a planeta que forma part del 
sistema solar. 
← Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric 
en diferents representacions. 
← Reconeixement d’algunes característiques del clima de 
l’entorn, en relació amb la varietats climàtiques de 
Catalunya, i comparació amb altres climes. 
← Identificació i localització de les principals unitats de 
relleu de Catalunya, d’Espanya i del món. 
← Utilització i interpretació de diferents representacions 
cartogràfiques (plànols, fotos aèries, croquis), en diferents 
suports, per localitzar elements importants del medi físic. 
Realització de croquis d’espais propers. 
← Anàlisi dels elements naturals i antròpics que 
influeixen en la configuració del paisatge. Identificació 
d’alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les avingudes 
d’aigua. 
← Valoració d’actuacions que contribueixen a la 
protecció del medi. 
← Realització d’un treball d’investigació a partir del 
plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, 
mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació 
i l’ús de diferents fonts d’informació. Argumentació oral i 
escrita de les propostes de solució. 
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BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació, utilitzant mètodes 
directes i indirectes, d’organismes i 
d’objectes inerts, per identificar-ne 
les diferències. 
← Caracterització dels éssers 
vius per la seva capacitat de realitzar 
les funcions bàsiques: nutrició, 
reproducció i relació. 
← Observació a ull nu d’un 
organisme en el seu medi natural o 
reproduint el medi a l’aula. 
Identificació i determinació 
d’animals i plantes de l’entorn segons 
diferents criteris observables. 
Valoració de la responsabilitat 
envers els animals domèstics i 
plantes. 
← Identificació de les 
característiques i comportaments 
d’animals i plantes per adaptar-se al 
medi. 
← Comunicació oral de les 
observacions realitzades utilitzant 
diferents llenguatges. 

←  Caracterització des la funció de nutrició en 
els animals i plantes. 
← Caracterització de la funció de relació a 
partir de l’observació d’animals i plantes i 
relacionant-les amb els seus hàbitats. 
← Caracterització de la funció de reproducció 
a partir de l’observació d’animals i plantes. 
← Classificació dels diferents grups de 
vertebrats i de plantes (herbes, arbustos i arbres) 
de l’entorn proper a partir d’algunes 
característiques observables utilitzant claus 
dicotòmiques senzilles. 
← Identificació d’activitats econòmiques 
relacionades amb la cria d’animals i el cultiu de 
plantes. 
← Interès per la protecció i cura d’animals i 
plantes de l’entorn proper. 
← Interès per l’observació i la generació de 
preguntes científiques, així com per la construcció 
de respostes coherents amb el coneixement 
científic. 

←  Observació i descripció d’alguns 
éssers vius i de la seva interacció amb el 
medi. Identificació de la relació entre 
funcions vitals i estructura d’alguns 
animals, plantes i fongs. 
← Identificació i ús de criteris per a 
l’observació científica d’éssers vius. Ús de 
claus i guies per a la determinació 
d’organismes. 
← Reconeixement dels 
microorganismes com a altres formes de 
vida i valoració de la seva intervenció en 
alguns processos quotidians. 
← Utilització de la lupa binocular per a 
l’observació de parts d’organismes o de 
petits organismes. Ús del microscopi per a 
l’observació d’alguns microorganismes. Ús 
de dispositius TIC per a l’emmagatzematge 
i tractament de les observacions. 
← Cerca i contrast d’informació en 
diferents suports sobre éssers vius i 
condicions de vida. Comunicació de les 
informacions obtingudes utilitzant diferents 
llenguatges. 
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BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Caracterització de l’ésser humà 
com a ésser viu. 
← Identificació de les parts del 
cos. Observació de diferències i 
semblances, canvi i continuïtat entre 
persones. 
← Identificació de la nutrició en 
relació amb el creixement, recanvi i 
manteniment de la vida. 
← Reconeixement dels diferents 
tipus d’aliments. Valoració d’una 
alimentació sana i variada. 
← Observació i identificació de les 
parts del cos que permeten la relació 
amb el medi. Percepció de la llum, el 
so, els sorolls i el silenci. 
← Expressió raonada de 
sensacions personals i respecte 
davant les opinions dels altres. 
← Valoració i justificació de la 
necessitat de la higiene, del descans 
personal i valoració del bon ús del 
temps de lleure. 
 

← Reconeixement de la morfologia externa 
del cos. 
← Identificació dels sistemes que 
participen en la funció de relació: locomotor i 
nerviós. 
← Reconeixement dels canvis físics i 
personals en les diferents etapes de la vida. 
← Identificació i justificació d’hàbits de 
higiene, de descans, d’exercici físic i 
l’alimentació variada i equilibrada per a una 
vida saludable. Identificació de missatges i 
pràctiques que no afavoreixen el bon 
desenvolupament personal i la salut. 
← Expressió de sensacions i emocions 
personals, així com respecte davant de les 
dels altres. 
← Formulació de propostes d’activitats 
creatives per a la gestió dels temps de lleure. 
Identificació d’activitats d’oci individuals o 
col·lectives. 

← Identificació i justificació de la visió 
integrada dels aparells i sistemes que possibiliten la 
realització de les funcions dels cos humà. 
← Identificació de les funcions de reproducció i 
relació en els éssers humans i dels òrgans, aparells i 
sistemes que hi intervenen. Reconeixement de la 
dimensió afectiva de la sexualitat. 
← Valoració positiva dels hàbits d’higiene i 
dels estils de vida saludables. 
← Identificació dels canvis que comporta el 
creixement en el desenvolupament físic, personal i 
relacional. 
← Valoració critica dels comportaments 
individuals que afecten la salut dels altres i la 
pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol. 
← Expressió raonada de les valoracions 
pròpies i contrast amb les valoracions dels altres 
sobre decisions que afavoreixen un 
comportament responsable i saludable. 
← Caracterització d’actuacions de primers 
auxilis per ajudar-se i ajudar els altres.  
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BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Identificació dels diferents 
àmbits als quals pertany l’alumnat: 
la família, l’escola, el barri o la 
localitat. 
← Reconeixement de la 
importància de la participació i 
corresponsabilitat en les tasques 
de la vida domèstica, escolar i 
social, superant estereotips 
sexistes. 
← Descoberta i identificació 
dels elements característics de 
l’entorn, els serveis i els espais 
comuns, valorant la 
responsabilitat personal en el seu 
ús. 
← Descoberta de les formes 
d’organització de l’escola i de 
l’entorn proper, valorant la 
importància de la convivència. 
Reconeixement dels drets i deures 
de les persones del grup, així com 
la importància del diàleg en la 
resolució de conflictes. 
← Representació de 
situacions quotidianes on 

← Identificació dels elements bàsics de 
l’estructura econòmica i de l’organització social, 
política i administrativa dels municipis i les 
comarques. 
← Identificació de les relacions 
interpersonals dins la comunitat o grup. 
Coneixement i utilització dels mecanismes de la 
participació activa, la cooperació i el diàleg en la 
construcció de tasques comunes i en la resolució 
de conflictes. 
← Valoració de la diversitat social, cultural i 
de gènere i respecte per les diferències. 
Identificació de les manifestacions culturals com 
a elements de cohesió social. 
← Reconeixement de situacions que poden 
comportar risc, especialment les relatives a la 
mobilitat viària. 
← Anàlisi de missatges publicitaris i 
valoració de la seva incidència en la presa de 
decisions de la vida quotidiana. 
Desenvolupament d’actituds de consum 
responsable. 
← Identificació i descripció d’alguns trets 
demogràfics i econòmics de l’entorn a partir de 
l’observació directa de l’entorn proper i de 
dades i representacions gràfiques. Anàlisi i 

← Identificació dels trets principals de 
l’organització territorial de Catalunya, Espanya i 
Europa. Aproximació al coneixement de les 
institucions democràtiques, valorant el paper de les 
administracions en la garantia dels serveis públics. 
← Observació, identificació i descripció 
d’alguns trets demogràfics, econòmics i culturals de 
la societat catalana i espanyola. Reconeixement i 
valoració de la diversitat cultural i lingüística 
d’Espanya. 
← Reconeixement d’alguns trets de l’espai 
geogràfic mundial i anàlisi d’aspectes relatius als 
moviments migratoris i la globalització. 
← Participació activa a l’escola com a 
aprenentatge per a la vida en democràcia. 
Reconeixement de la diversitat d’opinions i de 
l’ús de diferents canals per a l’intercanvi 
d’opinions i difusió d’informacions. 
← Valoració dels drets i deures ciutadans i 
del paper individual i col·lectiu en la construcció 
d’un mon més just i equitatiu, així com de la 
necessitat d’un compromís per a la resolució de 
problemàtiques socials. 
← Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com 
de les situacions d’injustícia i discriminació, per 
raons de gènere, orientació afectiva, origen i 

9



Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

s’assumeixi rols culturals 
diferents del propi, s’observi les 
manifestacions culturals de 
l’entorn i es valori la seva 
diversitat i riquesa.  

comparació de dades d’entorns rurals i urbans. 
← Elaboració d’un estudi de cas sobre 
elements característics de l’entorn, per mitjà del 
treball cooperatiu i utilitzant diferents fonts 
d’informació (documents, informacions orals, 
mitjans de comunicació, Internet).  

creences, desenvolupant sentiments d’empatia i 
respecte amb els altres. 
← Interpretació de la realitat a través dels 
mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la 
influència de la publicitat sobre els hàbits de 
consum.  
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BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTAT EN EL TEMPS
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació dels 
canvis en les persones al 
llarg del temps. 
Reconeixement de les 
diverses etapes de la vida. 
← Ús de fonts orals, 
imatges i materials per 
reconstruir la pròpia 
història, valorant la dels 
altres i l’intercanvi 
comunicatiu dins el grup. 
← Ús de les nocions 
bàsiques de temps 
(abans/després, 
passat/present/futur, 
durada) i de les unitats 
de mesura bàsiques (dia, 
setmana, mes i any). 
← Aplicació de 
nocions de canvi i 
continuïtat en fets 
quotidians propers a la 
seva experiència i en 
elements del patrimoni. 
 

← Identificació dels canvis en les persones 
al llarg del temps i de les diferents etapes 
personals. Ús de tècniques de registre i 
representació de la història pròpia i del passat 
familiar proper. 
← Ús de fonts d’informació històrica 
diverses per obtenir informació i evidenciar 
els canvis i continuïtats al llarg del temps, 
d’aspectes de la vida quotidiana, de l’entorn 
proper. 
← Ús d’unitats de mesura temporal i 
aplicació de les nocions de canvi i continuïtat 
en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de 
la vida quotidiana al llarg del temps, 
comparant cultures allunyades en l’espai o el 
temps. 
← Descoberta i valoració del patrimoni 
comarcal natural i cultural i aplicació de 
nocions de canvi i continuïtat en els 
paisatges. 
← Anàlisi diacrònic o sincrònic d’algun fet 
social i cultural (habitatge, vestit, utillatge) en 
diverses cultures, a partir del treball cooperatiu i 
l’ús de les TIC. 
← Identificació del paper dels homes i les 
dones, individualment i col·lectiva, en la 

← Comprensió del temps cronològic i ús de representacions 
gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 
← Ús de la periodització convencional i de les convencions 
de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió 
d’esdeveniments històrics. 
← Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, 
patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix 
esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions 
humanes. 
← Caracterització d’algunes societats de diferents 
èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes 
d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, 
comparant la situació actual amb la d’altres èpoques 
històriques. 
← Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva 
per a la comprensió del passat i del present i la construcció 
del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional 
d’experiències. 
← Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de 
l’entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació 
de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant 
valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni. 
← Anàlisi del paper de les dones com a subjectes 
individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i 
valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.  
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història. 
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BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació, descripció 
i classificació de materials en 
funció d’algunes propietats tot 
relacionant-les amb els seus 
usos. 
← Distinció entre objectes 
d’un sol tipus de material o de 
diferents. Aplicació de criteris 
de separació i selecció als 
residus urbans. Participació 
en la reducció, reutilització i 
reciclatge de residus de 
l’escola. 
← Observació i descripció 
d’interaccions que produeixin 
canvis en un sistema. 
← Plantejament de 
preguntes a partir 
d’observacions i ús de taules 
simples per recollir dades i 
comparar-les. 
← Manteniment de la 
neteja i col·laboració en 
l’ordre i l’estalvi de materials 
a l’escola.  

←  Mesura, comparació i ordenació 
de propietats dels materials: longitud, 
massa, capacitat, temperatura. 
Conservació de la massa i volum amb els 
canvis de forma. 
← Experimentació dels canvis 
d’estat en l’aigua i la seva reversibilitat. 
Identificació del cicle de l’aigua a la 
Terra. Reconeixement dels usos socials 
de l’aigua i importància de l’ús 
responsable. 
← Identificació de diferents fonts 
d’energia i de cadenes energètiques 
relacionades amb canvis observats a la 
vida quotidiana. Valoració de l’ús 
responsable de les fonts d’energia. 
← Experimentació de la transmissió 
del so en els diferents medis. Valoració 
del soroll i la contaminació acústica. 
← Formulació de preguntes sobre 
propietats i canvis dels materials i 
disseny i realització d’experiments per 
donar-hi resposta. Anàlisi dels resultats 
i comunicació oral i escrita. 
← Responsabilitat en el 
manteniment de la neteja, l’ordre i 

← Mesura i comparació de masses i volums de materials 
diversos. Experimentació de la flotabilitat dels materials en 
l’aigua. 
← Identificació de les propietats dels diferents materials 
d’una mescla relacionant-les amb l’ús de diferents tècniques de 
separació de substàncies: imantació, filtració, decantació, 
evaporació i destil·lació. Experimentació de les propietats de 
l’aigua com a dissolvent. 
← Observació de canvis químics en relació amb fenòmens 
quotidians: combustions, oxidacions i fermentació. Aplicació 
a la prevenció del foc i obtenció de compost. 
← Identificació dels diferents instruments objectes d’ús 
habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús 
i seguretat en el laboratori. 
← Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre 
un objecte. Aplicació a l’estudi de màquines simples que 
s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa. 
← Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua i la seva 
reversibilitat. Identificació i relació del cicle natural i humà 
de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua. 
← Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la 
societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables. 
← Planificació d’experiències per comprovar propietats 
dels materials i el seu comportament davant la llum, la calor i 
l’electricitat. Elaboració d’un informe per comunicar el 
procés i els resultats utilitzant l’ordinador.  
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l’estalvi de materials i energia a l’escola
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BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació del funcionament 
d’aparells habituals de casa i de 
l’escola, de les parts que els 
componen i reconeixement de 
l’energia que utilitzen. Identificació 
d’elements que poden ocasionar 
riscos. Adopció de comportaments 
que contribueixen a la seguretat 
personal i a la dels altres. 
← Utilització de peces modulars 
per a la construcció d’estructures 
senzilles, tenint cura de les eines i 
dels materials. 
← Muntatge i desmuntatge de 
joguines i d’identificació de les parts 
que componen alguns objectes. 
← Reconeixement d’elements 
bàsics de l’ordinador i del programari. 
Utilització del teclat, del ratolí i del 
micròfon i iniciació al programari bàsic 
de processador de text, edició gràfica i 
de presentació. 
← Iniciació al correu electrònic 
en grup i amb ajuda. 
← Iniciació a l’ús de la càmera 
fotogràfica.  

← Identificació de les fonts d’energia amb 
què funcionen algunes màquines. 
← Identificació del funcionament 
d’alguns operadors mecànics: eix, roda, 
politja, pla inclinat, engranatges i altres. 
Utilització d’operadors mecànics per a la 
construcció d’estructures senzilles. 
← Identificació d’eines, màquines i fonts 
d’energia utilitzades en diferents èpoques 
històriques i la seva relació amb les 
condicions de vida i de treball. 
← Reconeixement i utilització dels 
elements bàsics de l’ordinador i del programari: 
finestres, menús. 
← Ampliació en l’ús de les funcions del 
programari bàsic de processador de text, edició 
gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, 
imatges i àudio. 
← Cerca, amb ajudes, a Internet. 
Reconeixement de les pàgines web. 
← Ús del correu electrònic i entorns 
virtuals de comunicació amb ajudes. 
← Ús de la càmera fotogràfica i iniciació 
a la càmera de vídeo. 

← Valoració de l’impacte del 
desenvolupament tecnològic en les condicions de 
vida i en el treball. 
← Identificació dels components d’un circuit 
elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics 
senzills. Valoració de la importància d’adoptar 
comportaments que minimitzin els consum elèctric. 
← Recerca d’informació sobre com s’ha 
resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al 
llarg del temps a partir d’un treball comparatiu i 
d’ús de les TIC. 
← Ús responsable de les TIC. Valoració de la 
necessitat de controlar el temps destinat a la seva 
utilització i el seu poder d’addicció. 
← Utilització de l’administrador de fitxers. 
Reconeixement i utilització dels menús per a les 
funcions del programari bàsic de processador de 
text, edició gràfica i de presentació amb textos, 
dibuixos, imatges i àudio. 
← Utilització d’Internet per a la cerca 
d’informació (imatge, text i àudio) a través de: 
cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament 
de la informació. 
← Ús del correu electrònic i entorns virtuals 
de comunicació amb publicació de documents a 
Internet. 
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Resum dels continguts de l’àrea de Coneixement de l’entorn natural, social i cultural del currículum d’educació 
primària relacionats amb el treball a l’hort escolar sostenible

BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
← Observació del 
temps 
← Orientació
← Exploració 
d’alguna qüestió

←  Realització de mesures meteorològiques i 
representació senzilla
← Orientació inici de representacions de l’espai
← Valoració de les accions en el medi
← Realització d’una recerca

← Lectura de representacions meteorològiques i 
mesures i representació diversa. Clima
← Orientació i us i realització de plànols
← Valoració de les accions en el medi
← Realització d’una recerca

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Identificació i 
caracterització d’éssers vius
← Observació a ull nu
← Comunicació observacions 
en diferents llenguatges
← Valoració de la cura i 
protecció dels éssers vius

←  Caracterització de les funcions dels 
éssers vius a partir de l’observació
← Classificació dels éssers vius
← Activitats econòmiques amb éssers 
vius
← Comunicació observacions en 
diferents llenguatges

← Observació dels éssers vius i de la seva interacció amb 
el medi
← Classificació científica i usos de claus d’identificació
← Microorganismes
← Observació dels éssers vius amb diferents instruments 
i TIC
← Comunicació observacions en diferents llenguatges

BLOC II: LES PERSONES I LA SALUT 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Identificació de la nutrició i relació amb el 
creixement
← Tipus d’aliments
← Expressió de les emocions i valoracions. 

←  Hàbits d’higiene i 
alimentació saludable
← Expressió de les emocions i 
valoracions. Respecte per les 

← Valoració crítica dels comportaments no 
saludables individuals i col·lectius
← Expressió raonada de les opinions 
individuals i dels altres
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Respecte per les opinions dels altres opinions dels altres

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Participació amb responsabilitat a les 
tasques de l’hort
← Reconeixement de l’hort com un 
espai escolar i comunitari

← Construcció de tasques conjuntes 
al voltant de l’hort. Interacció i presa de 
decisions 
← Consum responsable d’aliments
← Estudi de cas sobre horts del 
municipi

← L’activitat agrícola en el context de 
globalització
← Valoració crítica dels mitjans de 
comunicació i interpretació de la realitat
← Vida democràtica i participació ciutadana en 
la comunitat

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Representar les activitats a 
l’hort en funció del temps i dels canvis 
i continuïtats
← Interpretar allò que mpassa a 
l’hort i als espais comunitaris com a 
canvi o continuïtat 

←  Utilització de fonts històriques orals i 
escrites per conèixer l’activitat agrícola local
← L’estudi de l’alimentació en altres moments 
històrics a partir del canvi i la continuïtat
← Valoració del patrimoni agrícola local  des 
del canvi i la continuïtat

← Anàlisi de l’evolució històrica de 
l’activitat agrícola local i d’altres àmbits a partir 
de les fonts
← Comparació de l’activitat agrícola en 
diferents cultures i situacions geogràfiques.

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació de les propietats 
del sòl i de l’aigua
← Observació de les interaccions 
entre l’aigua i el sòl
← Participació en el tractament 
de residus

← Mesura de les propietats del sòl, aigua, 
etc. que s’utilitzen a l’hort 
← Cavis d’estat de l’aigua a l’hort. Us 
responsable de l’aigua.
← Les cadenes energètiques a l’hort. Paper 
de la llum i calor.

← Observació de canvis químics aplicats a la 
producció de compost i de transformació d’aliments 
com el vi, el pa etc. 
← Cicle natural i social de l’aigua i la seva 
relació a l’hort. Us responsable de l’aigua.
← Comprendre del funcionament d’eines de 
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← Manteniment de la neteja i 
col·laboració en l’ordre i l’estalvi de 
materials a l’escola.   

← Responsabilitat en la neteja, ordre i estalvi 
de materials i energia a l’hort
← Plantejament de preguntes i experiències 
per donar-hi resposta. Comunicació resultats

l’hort com una m`quina física.
← Realització d’experiències per conèixer les 
propietats dels materials com el sòl. Comunicació 
resultats.

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT 
CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

← Observació de l’ús d’enies a l’hort i 
de la seva composició. Us responsable i amb 
segfuretat.
← Iniciació a l’ús d’internet i càmera 
fotogràfica per registrar les observacions a 
l’hort.

←  Comprendre el funcionament d’algunes 
eines des dels operadors mecànics (palanca, etc.)
← L’üs d’enies de l’hort en el passat i en el 
present i la seva relació amb el context social
← Us d’internet, càmera fotogràfica i vídeo per 
a l’enregistrament de les activitats a l’hort.

← Valoració de l’impacte del 
desenvolupament tecnològic en la vida 
actual i en l’activitat agrícola
← Us d’internet per a la comunicació i 
la creca d’informació
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3. La visió de l’hort escolar sostenible desenvolupada en el grup de treball es coherent amb els continguts i 
competències del nou currículum?

L’hort com a espai educatiu suposa organitzar tot el treball al voltant del desenvolupament del cicle de vida d’aquest agroecosistema. Un cop 
engegat l’hort l’activitat educativa es veurà condicionada pel funcionament d’aquest ecosistema. El treball es pot organitzar al voltant de quatre 
fases: Preparació del sòl, Selecció de llavors, Creixement mi desenvolupament, Recollida i consum.

Visió de l’hort escolar sostenible Blocs de continguts del currículum

F
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Fase 1
Preparació del sòl

F
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e 
4

R
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a
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C
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mCicle de 

vida de 
l’hort

Fase 3 Naixement, 
desenvolupament i 

manteniment

Tots  els  blocs  de  continguts  de  l’àrea  de  coneixement  del  medi 
natural social i cultural poden desenvolupar-se a partir del treball a 
l’hort. Tanmateix, hi ha blocs que per la seva naturalesa tenen més 
implicació en el treball a l’hort i d’altres menys. Les altres àrees del 
currículum també poden incidir en el treball a l’hort de manera molt 
important

L’hort és un espai educatiu que potencia la interacció i comunicació 
entre els alumnes i els mestres, l’acció envers el medi, l’observació, 
i la formulació de preguntes i la realització de petites recerques. 
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Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

FASE 1: PREPARACIÓ DEL SÒL
Quins continguts podem treballar en la “Fase 1: Preparació del sòl” de l’hort escolar sostenible?

                                   

Visió de l’hort escolar sostenible CICLE INICIAL

Preparació del sòl
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural

•Com és?

•Què hi ha?

•En quines condicions?

•On és?•Qui hi viu?

•Com és per dins?

•Què fem?

•Amb què ho fem?

•Com ho fem?

•Qui fa què, qui hi treballa?

•Tothom en té?

•Quin ús fem?

•De qui és?

•Quant costa?

Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com canvia?

BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

      

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT

ALTRES ÀREES ALTRES ÀREES

      

22



Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

FASE 2: SELECCIÓ DE LLAVORS
Quins continguts podem treballar en la “Fase 2: Selecció de llavors” de l’hort escolar sostenible?

                                   

Visió de l’hort escolar sostenible CICLE INICIAL

Selecció de llavors
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com es transforma? •Per què?
•Quina diversitat trobem?

•Què necessita per germinar?

•Com es conserven?

•Com es “re-fan”?

•Com és?

•Com ens organitzem per
obtenir-les?

•Com les guardem?

•Quin ús en fem?

•Quant ens costen?

•Quines trobem?

•On es compren?

BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

      

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT

ALTRES ÀREES ALTRES ÀREES
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

FASE 3: CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT
Quins continguts podem treballar en la “Fase 3: Creixement, i desenvolupament” de l’hort escolar sostenible?

                                   

Visió de l’hort escolar sostenible CICLE INICIAL

Creixement i 
desenvolupament

TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

• Com són les plantes i els
animals? Quina diversitat hi ha?

• Com canvien? Com
interaccionen? Què necessiten?

• Formes de regar

• Formes de mantenir la 
salut de l’hort

• Quan costen els materials?

• Dependència d’empreses

• Com es manté un hort en altres
llocs i altres cultures?

• Qui realitza el mateniment?

• Com ens ajuda participar?

BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

      

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT

ALTRES ÀREES ALTRES ÀREES
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

FASE 4: RECOLLIDA I CONSUM
Quins continguts podem treballar en la “Fase 4: Recollida i consum” de l’hort escolar sostenible?

                                   

Visió de l’hort escolar sostenible CICLE INICIAL

Recollida i consum
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Què es menja?

•M’agraden?
•Em senten bé?

•Per què?
•Quina diversitat?

•Com ens arriben?

•Com es transformen/cuinen?

•Com es recull?

•Com ens organitzem per
obtenir productes?

•Qui fa què? Per què?

•Què em ve de gust? Ho 
necessito?

•A tot arreu és igual?

•De qui és el producte?

•Quant costa?

•Qui decideix el preu?

•Quant cobren?

•D’on venen els productes?

BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT
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Proposta de continguts curriculars per treballar a l’hort escolar sostenible. 
Grup d’educació per la sostenibilitat al llartg de la vida. Sant Cugat del Vallès. Curs 2008-9.           

      

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ BLOC I: L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS BLOC II: EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT BLOC III: LES PERSONES I LA SALUT

BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS BLOC IV: PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS BLOC V: CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA BLOC VI: MATÈRIA I ENERGIA

BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT BLOC VII: ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT

ALTRES ÀREES ALTRES ÀREES
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