
CONTINGUTS
Identificació de les diferències entre éssers vius: les plantes i els animals.

Caracterització de l’ésser humà com a ésser viu.

Reconeixement de la diversitat de persones.

Observació de diferències i semblances entre persones.

Coneixement dels canvis en el cos humà relacionats amb l’edat  
i el creixement.

Reconeixement de les diverses etapes de la vida.

Identificació de les parts del cos: davant i darrere.

Reconeixement de la divisió del cos en cap, tronc i extremitats.

Identificació i representació de les diferents parts de la cara.

Reconeixement de les expressions que es transmeten amb la cara.

Identificació de les diferents parts del tronc.

Observació de les extremitats i identificació de les diferents parts  
de les extremitats.

Coneixement dels noms dels dits.

Identificació de l’esquelet i les seves parts.

Coneixement de les limitacions degudes a lesions en l’esquelet.

Identificació de les parts del cos que actuen a l’hora de fer  
determinades accions.

Valoració de la importància de poder-se moure.

Identificació de les característiques físiques d’un mateix i dels altres.

Representació gràfica d’un mateix. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Identificar les diferències entre éssers vius: les plantes i els animals.

Caracteritzar l’ésser humà com a ésser viu.

Reconèixer la diversitat de persones.

Observar diferències i semblances entre persones.

Conèixer els canvis en el cos humà relacionats amb l’edat i el creixement.

Reconèixer les diverses etapes de la vida.

Identificar les parts del cos: davant i darrere.

Reconèixer la divisió del cos en cap, tronc i extremitats.

Identificar i representar les diferents parts de la cara.

Reconèixer les expressions que es transmeten amb la cara.

Identificar les diferents parts del tronc.

Observar les extremitats i identificar-ne les diferents parts.

Conèixer els noms dels dits.

Identificar l’esquelet i les seves parts.

Conèixer les limitacions degudes a lesions en l’esquelet.

Identificar les parts del cos que actuen a l’hora de fer determinades accions.

Valorar la importància de poder-se moure.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competència comunicativa lingüística i audiovisual

•  Tractament de la informació (tècniques per a memoritzar, organitzar, 
recuperar, resumir, sintetitzar, etc.).

•  Comprensió i expressió dels missatges, tant orals com escrits,  
visuals o corporals.

•  Intercanvi i diàleg amb altres persones de manera adequada.

Tractament de la informació i competència digital

•  Dominar els llenguatges específics bàsics (textual, icònic, visual, gràfic)  
i les seves pautes de descodificació i transferència.

•  Transformació de la informació en coneixement.

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

•  Coneixement i valoració d’un mateix.

•  Capacitat de comunicar-se en diferents contextos.

•  Expressió de les pròpies idees i escolta de les alienes.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

•  Identificar, localitzar i descriure les principals característiques humanes.

•  Conèixer i comprendre el context natural i social on s’està immers.

•  Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport.

Competència d’aprendre a aprendre

•  Consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), 
del procés i de les estratègies necessàries per a desenvolupar-les.

•  Consciència del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos.

•  Disposició d’un sentiment de competència personal (desenvolupament de 
les actituds, la motivació, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Reconeix les diferències entre els éssers vius.

Sap observar i expressar les diferències i les semblances entre persones.

Coneix els canvis en el cos humà relacionats amb l’edat i el creixement.

Reconeix les diverses etapes de la vida.

Identifica les diferents parts del cos (cap, tronc i extremitats).

Sap representar les diferents parts de la cara.

Reconeix les expressions que es transmeten amb la cara.

Identifica les diferents parts del tronc.

Coneix les diferents parts dels braços i les cames.

Coneix el nom dels dits de la mà.

Identifica l’esquelet i les seves parts.

Coneix les limitacions degudes a lesions en l’esquelet.

Identifica les parts del cos que actuen a l’hora de fer determinades accions.
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