
 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES ESCOLARS: EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

 

 

 

 

 

 
Objectius generals 

 
 
 

a) Conèixer l’evolució dels hàbits alimentaris dels orígens fins els nostres dies.  
 

b) Aprendre a valorar i respectar la construcció del patrimoni alimentari. 
 

c) Respectar i entendre les diferents cultures alimentàries.  
 

d) Desenvolupar l’actitud crítica dels alumnes i permetre la reflexió sobre la 
cultura alimentària al llarg de la història.  

 
 
 

 

 

 



 

PRIMÀRIA 

Competències escolars de primària Recurs didàctic de l’activitat 

Àmbit Dimensió Competència Objectius Contingut 

Coneixement del 
medi.  

Món actual 
 
 
 
 
 
 
 
Salut i equilibri 
personal. 

2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels 
canvis i continuïtats al llarg del temps, per 
comprendre la societat en què vivim. 
 
 
 
 
 
6. Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat 
física i descans amb coneixements científics, per 
aconseguir el benestar físic. 

Entendre de quina manera els hàbits 
alimentaris van condicionar l’evolució de 
l’ésser humà al llarg de la història.  
 
Analitzar l’evolució dels recipients 
alimentaris.  
 
 
Conèixer diferents tipus d’aliments, la seva 
funció i els beneficis pel cos.  
 
Interpretar la roda dels aliments i la 
piràmide alimentària.  

Tots els continguts.  
 
 
 
 
(De 0.Introducció a 
7. Conclusions) 

Educació en valors Personal.  
 
 
 
 
 
Interpersonals. 

3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per 
superar prejudicis i consolidar el pensament 
propi. 
 
4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les 
persones, les seves idees, opcions, creences i les 
cultures que les conformen. 

Conèixer i respectar diferents cultures 
alimentàries.  

3. La cultura i la 
religió.  



 

Educació física Hàbits saludables, 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física 
com a factor beneficiós per a la salut. 

Poder relacionar l’alimentació amb el 
benefici de l’activitat física. 
 
 

4. El món clàssic. 

Artístic Percepció, 
comprensió i 
valoració. 
 
 
 
 
 

3. Comprendre i valorar elements significatius 
del patrimoni artístic proper, de Catalunya i 
d’arreu. 

Interpretar el patrimoni artístic (pintures 
rupestres) com a recurs per identificar 
hàbits alimentaris.   

5. La ramaderia i 
l’agricultura. 
6. Els orígens. 

Llengua catalana i 
llengua castellana 

Literària 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns 
autors i autores significatius de la literatura 
catalana, castellana i universal . 

Conèixer fonts literàries relacionades amb 
l’alimentació (receptaris).  

1.Els hàbits 
alimentaris en el 
món actual. 
2.Els conflictes 
bèl·lics. 
3.La cultura i la 
religió. 
4 El món clàssic.  

 

 

 

 



 

SECUNDÀRIA 

Competències escolars de primària Recurs didàctic de l’activitat 
Àmbit Dimensió Competència Objectius Contingut 

Social Històrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultural i 
artística 

1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o 
fenòmens històrics per comprendre’n la 
causalitat històrica. 
 
2. Interpretar que el present és producte del 
passat, per comprendre que el futur és fruit de 
les decisions i accions actuals. 
 
 
3. Valorar el patrimoni cultural com a herència 
rebuda del passat, per defensar-ne la conservació 
i afavorir que les generacions futures se 
l’apropiïn. 

Entendre de quina manera els hàbits 
alimentaris van condicionar l’evolució 
de l’ésser humà al llarg de la història.  
 
Analitzar l’evolució dels recipients 
alimentaris.  
 
Conèixer diferents tècniques per 
conservar els aliments.  
 
Relacionar d’on provenen els aliments 
amb l’evolució de la tècnica per 
obtenir-los. 
 

Tots els continguts.  

Cientificotecnològic Salut 4. Adoptar hàbits d’alimentació variada i 
equilibrada que promoguin la salut i evitin 
conductes de risc, trastorns alimentaris i 
malalties associades. 

Conèixer diferents tipus d’aliments, la 
seva funció i els beneficis pel cos.  
 
Interpretar la roda dels aliments i la 
piràmide alimentària. 

Tots els continguts.  
 
 
(0.Introducció 
7.Conclusions) 

Cultura i valors Personal 
 
 
 
 
Interpersonals 
 
 

5. Qüestionar-se i usar l’argumentació per 
superar prejudicis i per consolidar el pensament 
propi. 
 
 
6. Mostrar actituds de respecte actiu envers les 
altres persones, cultures, opcions i creences. 
 

Conèixer i respectar diferents cultures 
alimentàries.  
 
 
 
 
 
 

3. La cultura i la 
religió.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Sociocultural  

 
7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de 
les arrels culturals que l’han configurat. 

 
Entendre la cultura alimentària del 
present a través de la seva història.  

 
Tots els continguts.  

Educació física Activitat física 
saludable 

8. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a 
partir de la integració d’hàbits saludables en la 
pràctica d’activitat física . 

Poder relacionar l’alimentació amb el 
benefici de l’activitat física. 
 
 

4. El món clàssic. 

Artístic Social i cultural 9. Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i 
funcions 

Interpretar el patrimoni artístic 
(pintures rupestres) com a recurs per 
identificar hàbits alimentaris.    

5.La ramaderia i 
l’agricultura. 
6. Els orígens. 

Lingüístic Literària 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i 
els períodes més significatius de la literatura 
catalana, la castellana i la universal. 

Conèixer fonts literàries relacionades 
amb l’alimentació (receptaris).  

1.Els hàbits 
alimentaris en el 
món actual. 
2.Els conflictes 
bèl·lics. 
3.La cultura i la 
religió. 
4 El món clàssic.  

 


