
[Desplegament de l’eix de Medi ambient] 
 
Secundària 
 
 
Objectiu general 

 
Generar una ciutadania compromesa amb la conservació i millora del conjunt de valors 

naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida de les persones, de 

les societats actuals i les seves generacions futures. 

 

 Actuar de manera conscient, responsable i respectuosa en relació al medi ambient, el 

territori i la naturalesa  

 mitjançant l’anàlisi crítica de les conseqüències de les pròpies accions, la valoració del 

seu impacte en l’entorn proper i llunyà, i la implicació en el desenvolupament de 

propostes per a la seva conservació i millora 

 per tal de  generar una ciutadania compromesa  

 amb l’impuls d’iniciatives transformadores i alternatives. 

 
Blocs temàtics 
 
Bloc A: El (re)coneixement de l’entorn natural i el territori 
Bloc B: Compromís i acció glocal amb el medi ambient, el territori i la naturalesa 
 

 
Bloc A: El (re)coneixement de l’entorn natural i el territori 
 
Objectiu de bloc  

 
Tenir una actitud favorable cap a la defensa i cura del medi ambient, el territori proper i llunya, 
i la naturalesa, així com reivindicar els drets individuals i col·lectius que garanteixin un entorn 
mediambiental adequat per al desenvolupament dels éssers vius i les persones. 

 
Continguts generals  
 

 Defensa i cura del medi ambient envers la seva regressió  i deteriorament.  

 Valoració dels diferents elements que configuren el medi ambient, el territori proper i 

llunyà, i la naturalesa. 

 Valoració de les diferents problemàtiques mediambientals degudes a l’activitat 

humana tant de l’enton proper com de l’entorn llunyà. 



 Defensa i reivindicació de les diferents cosmologies i cosmogonies, i la seva vinculació 

amb el medi ambient, el territori i la naturalesa. 

 Promoció i respecte dels drets individuals i col·lectius que garanteixen un entorn 

mediambiental segur per al desenvolupament dels éssers vius, en general, i de les 

persones, en concret. 

 
Indicadors d’aprenentatge  
 

1er i 2on ESO 3er i 4art ESO 

Disseny de plans d’actuació i millora d’hàbits 
respectuosos amb el medi ambient i l’entorn 
natural proper de manera col·laborativa. 

Defensa i cura del medi ambient envers la 
seva regressió  i deteriorament.  

Reflexió crítica sobre les funcions dels 
diferents elements que configuren el medi 
ambient, el territori i la naturalesa. 

Valoració dels diferents elements que 
configuren el medi ambient, el territori 
proper i llunyà, i la naturalesa. 

Anàlisi crítica de les causes i conseqüències 
dels diferents problemes mediambientals 
degut a l’impacte de l’activitat humana tant 
de l’entorn proper com de l’entorn llunyà. 

Reflexió crítica sobre les causes i 
conseqüències dels diferents problemes 
mediambientals degut a l’impacte de 
l’activitat humana tant de l’entorn proper 
com de l’entorn llunyà 

Valoració de les diferents cosmologies i 
cosmogonies, i la seva vinculació amb el medi 
ambient, el territori i la naturalesa. 

 

Defensa i reivindicació de les diferents 
cosmologies i cosmogonies, i la seva 
vinculació amb el medi ambient, el territori i 
la naturalesa. 

Reconeixement dels drets i deures individuals 
i col·lectius que garanteixin un entorn 
mediambiental segur per al 
desenvolupament de les persones. 

Promoció i respecte dels drets individuals i 
col·lectius que garanteixen un entorn 
mediambiental segur per al 
desenvolupament dels éssers vius, en 
general, i de les persones, en concret. 

 
  



Criteris d’avaluació  

 
 

1er i 2on ESO 3er i 4art ESO 

Dissenyen col·laborativament diferents plans 
d’actuació i de millora d’hàbits respectuosos 
amb el medi ambient i l’entorn natural. 

Defensen i tenen cura del medi ambient, el 
territori i la naturalesa envers la seva 
regressió i deteriorament. 

Reflexionen críticament sobre les funcions 
dels diferents elements que configuren el 
medi ambient, el territori proper i la 
naturalesa.   

Valoren positivament els diferents elements 
que configuren el medi ambient, el territori 
proper i llunyà, i la naturalesa. 

Analitzen de manera crítica les causes i 
conseqüències dels diferents problemes 
mediambientals deguts a l’impacte de 
l’activitat humana tant de l’entorn proper 
com de l’entorn llunyà 

Reflexionen de manera crítica sobre les 
causes i conseqüències dels diferents 
problemes mediambientals degut a l’impacte 
de l’activitat humana tant de l’entorn proper 
com de l’entorn llunyà 

Valoren de manera respectuosa les diferents 
cosmologies i cosmogonies, i la seva 
vinculació amb el medi ambient, el territori i 
la naturalesa 

Defensen i reivindiquen les diferents 
cosmologies i cosmogonies, i la seva 
vinculació amb el medi ambient, el territori i 
la naturalesa. 

Reconeixen els drets i deures individuals i 
col·lectius que garanteixen un entorn 
mediambiental segur per al 
desenvolupament de les persones. 

Promouen i respecten els drets individuals i 
col·lectius que garanteixen un entorn 
mediambiental segur per al 
desenvolupament de les persones. 

 
 
  



Bloc B: Compromís i acció glocal amb el medi ambient, el territori i la naturalesa 

 
Objectiu de bloc Secundària 

 
Assumir amb responsabilitat les conseqüències de les pròpies accions sobre el medi ambient i 
l’impacte que tenen, així com desenvolupar accions i iniciatives relacionades amb el compromís 
i conservació del medi ambient i l’entorn natural proper basades en alternatives de consum i 
activitats econòmiques solidàries i responsables. 

 
Continguts generals Secundària 
 

 Conscienciació sobre les pròpies accions sobre el medi ambient i l’impacte que tenen. 

 Compromís i implicació en desenvolupar propostes i accions de conservació del medi 

ambient, el territori i la naturalesa. 

 Creativitat en el disseny d’iniciatives basades en la  reducció, la reutilització i el 

reciclatge, per tal de millorar la conservació del medi ambient, el territori i la 

naturalesa. 

 Posada en pràctica de diferents estratègies i iniciatives per a la conservació i protecció 

del medi ambient, el territori i la naturalesa, tant de l’entorn proper com de l’entorn 

llunyà. 

 Reflexió crítica en relació a la societat de consum i les seves característiques, 

proposant alternatives de consum o activitats econòmiques relacionades amb la 

producció de béns i serveis. 

 Posicionament i reflexió crítica sobre les diferents alternatives sorgides per compensar 

l’impacte mediambiental de la societat de consum. 

 
 
  



Indicadors d’aprenentatge Secundària 
 

1er i 2on ESO 3er i 4art ESO 

Assumpció de les conseqüències que tenen 
les pròpies accions sobre el medi natural, i de 
mesurar-ne l’impacte. 

Conscienciació envers les pròpies accions 
sobre el medi natural i l’impacte que tenen. 

Implicació en propostes i accions de 
conservació i protecció del medi ambient, el 
territori i la naturalesa. 

Compromís i implicació en desenvolupar 
propostes i accions de conservació del medi 
ambient, el territori i la naturalesa. 

Disseny i aplicació d’iniciatives basades en la 
reducció, la reutilització i el reciclatge per 
conservar el medi ambient, el territori i la 
naturalesa de l’entorn proper i llunyà. 

Creativitat en el disseny d’iniciatives basades 
en la  reducció, la reutilització i el reciclatge, 
per tal de millorar la conservació del medi 
ambient, el territori i la naturalesa. 

Disseny  d’alternatives per compensar 
l’impacte mediambiental de la societat de 
consum. 

Posada en pràctica de diferents estratègies i 
iniciatives per a la conservació i protecció del 
medi ambient, el territori i la naturalesa, tant 
de l’entorn proper com de l’entorn llunyà 

Anàlisi crític de diferents alternatives de 
consum o activitats econòmiques 
relacionades amb la producció de béns i 
serveis. 

Reflexió crítica en relació a la societat de 
consum i les seves característiques, 
proposant alternatives de consum o activitats 
econòmiques relacionades amb la producció 
de béns i serveis. 

Anàlisi crítica dels diferents elements 
característics de la societat de consum 

Posicionament i reflexió crítica sobre les 
diferents alternatives sorgides per compensar 
l’impacte mediambiental de la societat de 
consum. 

 
  



Criteris d’avaluació Secundària 
 
 

1er i 2on ESO 3er i 4art ESO 

Reconeixen les conseqüències que tenen les 
pròpies accions sobre el medi natural, i 
mesuren el seu impacte 

Valoren les conseqüències que tenen les 
pròpies accions sobre el medi natural, i 
mesuren el seu impacte 

S’impliquen de manera activa en propostes i 
accions de conservació i protecció del medi 
ambint, el territori i la naturalesa 

Es comprometen en propostes i accions de 
conservació i protecció del medi ambint, el 
territori i la naturalesa. 

Apliquen iniciatives de conservació i 
protecció del medi ambient, el territori i la 
naturalesa basades en en la reducció, la 
reutilització i el reciclatge 

Desenvolupen iniciatives  creatives i diferents 
de conservació i protecció del medi ambient, 
el territori i la naturalesa basades en en la 
reducció, la reutilització i el reciclatge. 

Dissenyen alternatives i estratègies per 
compensar l’impacte mediambiental de la 
societat de consum. 

Posen en pràctica les seves pròpies 
alternatives i estratègies per compensar 
l’impacte mediambiental de la societat de 
consum. 

Valoren de manera crítica els límits i les 
possibilitats de les alternatives de consum o 
activitats econòmiques relacionades amb la 
producció de béns i serveis 

Proposen alternatives de consum o activitats 
econòmiques relacionades amb la producció 
de béns i serveis. 

Analitzen críticament els diferents elements 
de la societat de consum i les seves 
característiques. 

Reflexionen de manera crítica sobre els 
diferents elements de la societat de consum i 
les seves característiques, proposant 
alternatives de consum o activitats 
econòmiques relacionades amb la producció 
de béns i serveis. 

 


