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Science
 Apostem per la innovació
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NATURAL SCIENCE: El medi Natural es treballa en anglès a tota la Primària i es 
dedica una hora a la setmana a Secundària.
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Què és AICLE? Les sigles corresponen a l’Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengua Estrangera i consisteix en l’ensenyament de 
matèries o continguts acadèmics mitjançant una llengua vehicular 
que els estudiants no dominen prou, és a dir, la llengua estrangera. 

Amb aquesta metodologia 
es pretén acostar la llengua 
estrangera a un context on 
els alumnes li trobin una utilitat. 

El currículum de l’Educació Primària 
estableix que determinades matèries 
puguin ser impartides en una llengua 
estrangera.
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Els llibres escollits per a treballar Science són de la 
mateixa editorial que els utilitzats a les classes de 
llengua anglesa.

Així, el grau de dificultat del vocabulari de les dues 
matèries es corresponen.

La metodologia i els recursos didàctics són 
equiparables, afavorint l’adaptació dels alumnes a la 
nova manera de treballar el Medi Natural.
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THINK DO LEARN
Aquesta metodologia didàctica és el conjunt d’estratègies, 
procediments i accions organitzades i planificades amb la finalitat de 
facilitar l’aprenentatge de l’alumne. Es basa en l’aprenentatge 
significatiu.

Let’s work together
Aquest apartat consisteix en la realització 
de projectes, per exemple  MY BIG PROJECT 
(individual, per parelles i en grup).
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Experiment Time!

Realització d’experiments amb suport visual: 
● videos
● observacions
● experiències senzilles
● presentacions
● materials que es troben a l’abast de 

l’alumne

  science



Cicle Inicial:  
➔ 1r:  

◆ Our bodies and health: my 
body,my senses,healthy bodies

◆ Living things: animals and plants
➔ 2n: 

◆ Living things: animals and 
plants(vertebrates)

◆ Matter and energy: colour, 
shape,materials
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Cicle mitjà
➔ 3r: 

◆ Living things: animals and plants
◆ Matter and energy: states of water 

and mixtures
➔ 4t: 

◆ Our bodies and health: body 
systems

◆ Technology, objects and 
machines: simple machines
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Cicle superior 
➔ 5è: 

◆ Living things: organisation and 
classification of animals. Ecosystems…

◆ Matter and energy: heat and light
➔ 6è: 

◆ Matter and energy: electricity and 
magnetism

◆ Our bodies and health: human 
reproduction and nutrition
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