














































Seleccionar, confi -

gurar i programar dispositius digitals 

segons les tasques a realitzar.

Identifi car i carac-

teritzar els sistemes físics i químics 

des de la perspectiva dels models, per 

comunicar i predir el comportament 

dels fenòmens.

Experimentar i/o 

improvisar amb instruments i tècni-

ques dels llenguatges artístics.

Dissenyar i cons-

truir objectes tecnològics senzills que 

resolguin un problema i avaluar-ne la 

idoneïtat del resultat.

La llum pot ser un personatge 

més en una obra de teatre?

Desenvolupar 

projectes artístics disciplinaris o 

transdisciplinaris tant personals com 

col·lectius.

Per què existeixen tants tipus 

de làmpades?

Com es comporta la llum?

Adoptar mesures 

amb criteris científi cs que evitin o mi-

nimitzin els impactes mediambientals 

derivats de la intervenció humana.



Identifi car i resol-

dre problemes científi cs susceptibles 

de ser investigats en l’àmbit escolar, 

que impliquin el disseny, la realització 

i la comunicació.

Identifi car i carac-

teritzar els sistemes físics i químics 

des de la perspectiva dels models, per 

comunicar i predir el comportament 

dels fenòmens.

Experimentar i/o 

improvisar amb instruments i tècni-

ques dels llenguatges artístics.

Desenvolupar 

projectes artístics disciplinaris o 

transdisciplinaris tant personals com 

col·lectius.

De quantes maneres

podem llegir?

Desenvolupar 

projectes artístics disciplinaris o 

transdisciplinaris tant personals com 

col·lectius.

Podem inventar nous espais

per llegir?

Utilitzem la llum adequada

per llegir?

 Dissenyar i cons-

truir objectes tecnològics senzills que 

resolguin un problema i avaluar-ne la 

idoneïtat del resultat.



Construir nou co-

neixement personal mitjançant estra-

tègies de tractament de la informació 

amb el suport d’aplicacions digitals.

Emprar la comu-

nicació i el treball col·laboratiu per 

compartir i construir coneixement a 

partir d’idees matemàtiques.

Analitzar crítica-

ment l’entorn (natural, cientifi cotec-

nològic, social, polític, cultural) des de 

la perspectiva ètica, individualment i 

de manera col·lectiva.

Realitzar activi-

tats de participació i de col·laboració 

que promoguin actituds de compro-

mís i democràtiques.

La plaça està dissenyada per a 

tothom?

 Formar-se un 

criteri propi sobre problemes socials 

rellevants per desenvolupar un pen-

sament crític.

Com podem millorar la plaça?

Com és la plaça on anem amb 

la colla?

 Dissenyar i cons-

truir objectes tecnològics senzills que 

resolguin un problema i avaluar-ne la 

idoneïtat del resultat.
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