
 

  

AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS 

RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES 

AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL 
 

DESCOBERTA D’UN 
MATEIX I DELS ALTRES 

- Gust i satisfacció per l’activitat motriu. 

- Localització i nom de les principals parts del cos: 

cap, tronc i extremitats. 

- Iniciació  al control global del seu cos: imitar postures 

senzilles, realitzades amb braços i cames bàsicament. 

- Comprensió del llenguatge no verbal com a 

expressió de les emocions. 

 

 

 

- Adaptació al nou centre educatiu. 

- Normes de cortesia: bon dia, gràcies... 

- Acceptació de les normes de la classe i 
tolerància amb els companys. 

 

 

Ed. Infantil 3 anys 

Curs 2019/20 

JOC I MOVIMENT 

 

- Descoberta i invenció de noves possibilitats de joc. 

- Coordinació dels moviments en desplaçaments: reptat, córrer, rodolar.....  

- Desplaçaments en grup: el cercle, la filera. 

- Coordinació òcul-manual (grafisme). 
 

- Treure’s la bata i l’abric, cordar-se i descordar-se. 

- Penjar la bata i l’abric sol/a. 

- Seguiment dels hàbits i normes establertes a l’aula. 

- Hàbits d’autonomia: beure aigua, anar al lavabo...  
 

 Tots els continguts que us presentem a continuació es duran a terme aplicant l’aprenentatge 
basat en el pensament (TBL), una metodologia activa que ensenya als alumnes a pensar, raonar, 
prendre decisions i construir el propi aprenentatge, de manera significativa i contextualitzada, 
mitjançant destreses de pensament. 



 

EXPLORACIÓ DE L’ENTORN 
EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 
RAONAMENT I REPRESENTACIÓ 

 

- Reconeixement dels adults que treballen a l’escola: tutores i especialistes. 

- Observació i experimentació de l’entorn proper amb curiositat i interès. 

- Adquisició del vocabulari relacionat amb el tema que es treballa. 

- Coneixement de diferents fonts d’informació.  

- Participació activa en un projecte comú. 

- Observació dels canvis que es produeixen en el paisatge en les  

diferents estacions de l’any. 

- Tradicions i festes populars: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i fi de  

curs. 

 -Experimentació i manipulació amb  

diferents elements de l’entorn. 

- Cura i valoració del medi ambient. 

- Manipulació de material sensorial per 

consolidar els aprenentatges. 

- Manipulació, observació i comparació de 

les característiques i propietats dels 

objectes. 

-Foment d’estratègies d’assaig, error i 

observació. 

-Treball amb reglets per fomentar estratègies 

de lògica i raonament matemàtic. 

 - Identificació dels nombres de l’entorn més proper. 

- Quantitat i grafia fins el 3 

- Fer agrupacions fins a 3 

- Reconèixer els nombres fins a 10. 

- Nocions de mesura: petit/gran, llarg/curt, dins/fora. 

- Càlcul mental. 

- Seriacions. 

- Figures tridimensionals i figures planes. 

- Comparació, ordenació i classificació d’objectes. 

-  Reconeixement d’objectes iguals. 

- Observació, deducció i discriminació. 

- Comparació d’objectes i materials establint 

relacions quantitatives per reconèixer 

patrons, verbalitzar regularitats i fer comparatives. 

- Actitud d’atenció. 

 

 

 

TREBALLS PER PROJECTES 

 

Projecte: La xocolata 

Projecte: De quin color és un petó? 
(Treball de les emocions) 

Projecte : El Mercat SORTIDES 

 

- Visita a “L’arbre dels follets”. 

- Granja- escola Treball de les emocions. 

- Sortida lúdica: ”El Xaragall” 

 



  

 

 

  

OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR 

INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR 

 

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES 

PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR 

- Aprofundiment en el treball de la motricitat fina. 

- Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. 

- Utilització de lletres. 

- Escolta i comprensió de narracions, contes... com a font de plaer i d’aprenentatge. 

- Comprensió d’explicacions i ordres senzilles. 

- Memorització d’endevinalles, poemes... 

- Adquisició del nou vocabulari. 

- Interès per expressar-se mitjançant el llenguatge oral. 

- Treball progressiu de les lletres. 

- Reconeixement i escriptura del seu nom. 

- Mesos de l’any. 

- Estacions de l’any.  

- Els dies de la setmana. 

- Diferenciació de lletres, dibuixos i números. 

- Paraules iguals. 

- Treball de la consciència fonològica per fomentar l’aprenentatge de 

la lectura. 

 
 

- Interès per aprendre habilitats noves. 
- Els colors. 
- Exercitació de destreses manuals: treure adhesius  
o gomets, esquinçar i enganxar. 
- Escriptura del nom. 
- Tècniques plàstiques: pintar, estampar i modelar amb 
plastilina... 
- Domini del traç: línies horitzontals, verticals, ondulades,  
corbes, espirals.. 
- Descoberta i coneixement progressiu de les relacions 
 entre el text oral i l’escrit. 
-Us d’estratègies per aproximar-se a la lectura i l’escriptura 

-Identificació i reconeixement de les grafies de les lletres. 

-Reconeixement i producció del nom propi. 

-Iniciació en les habilitats per l’anàlisi de la llengua ; 
correspondència so- grafia. 

-Memorització de poemes. 

-Apreciació de l’estètica de les formes literàries:  

els contes. 

 

 



  

LLENGUA ESTRANGERA:  ANGLÈS 

(Complementària)  

LLENGUATGE MUSICAL 

(Complementària)  

 

Objectius globals 

-  Reforçar les rutines per aprendre. 

- Interessar-se en les activitats proposades a la classe (contes, 
jocs, cançons i teatre). 

- Reconèixer i  respondre al llenguatge dins del context de la 
classe. 

Llenguatge clau 

- Colors, formes i nombres fins el 10. 

- Salutacions i instruccions de classe bàsiques. 

- Vocabulari relacionat amb el món de les joguines, els animals, 
la família, la classe, les parts del cos, la roba i el menjar. 

Actituds principals 

- Participació activa. 

- Curiositat i gaudi de les activitats de la classe. 

 

- Interpretació, memorització i comprensió de les 
cançons populars i de festa amb el seu ritme i 
entonació adequada. 
- Qualitats del so (silenci,so fluix,so fort) amb 
representació gràfica. 
- Presentació i identificació del timbre dels instruments  
Orff (triangles, caixes xineses, claus, pandero, 
cascavells,..) i les seves tècniques de bufar, picar i 
fregar. 
- Saber escoltar i estar atent a les cançons i audicions 
tot expressant-les corporalment. 
- Coordinació dels moviments corporals  a travès 
d’una dança. 
- Curiositat, interès i gaudi amb respecte i sensibilitat 
a l’expressió musical. 
 



  

LLENGUATGES VISUAL I PLÀSTIC 

- Interès per aprendre habilitats noves. 

- Els colors. 

- Exercitació de destreses manuals: treure adhesius o 

gomets, esquinçar i enganxar. 

- Tècniques plàstiques: pintar, estampar i modelar amb 

plastilina... 

- Domini del traç: línies horitzontals, verticals, ondulades, 

corbes, espirals... 

- Interès per les arts plàstiques. 

- Iniciació en el món de l’art mitjançant els diferents estats 

de la xocolata.  

 

 

LLENGUATGE AUDIOVISUAL 

- Consolidació dels aprenentatges amb el suport de les 

tauletes. 

- Suport de la pissarra digital per treballar continguts de 

l’aula. 

 



 

  
 

PSICOMOTRICITAT 

(Complementària)  

-Participar en les activitats motrius proposades 

i descobrir i inventar noves possibilitats de joc. 

-Localitzar i anomenar el nom de les principals 

parts del tronc, cap i extremitats. 

-Mantenir l’equilibri en la marxa i la carrera. 

-Adquirir un bon control del seu cos en els 

diferents desplaçaments: de genolls, reptant, 

saltant amb els peus junts, etc. 

-Conceptes espacials: a dalt- a baix, dins- fora, 

obert-tancat. 

 

ROBÒTICA 

(Complementària)  

- Coneixement i programació bàsica dels 

Blue Bots  

- Ús de la tauleta tàctil (tablet) com a 

instrument per experimentar, aprendre i 

comunicar.  

- Identificació de les eines comunicatives 

i les aplicacions per treballar el 

pensament lògic i la creativitat 

- Valoració de les normes de treball de 

l’aula i les Tic. 

- Consolidació dels aprenentatges en 

llengua anglesa. 

 



 

 

 

  

PERCEPCIÓ 

INVESTIGACIÓ 

 

FILOSOFIA  

(Complementària) 

RAONAMENT 

CONCEPTUALITZACIÓ 

Observar. 

Escoltar. 

Assaborir. 

Olorar. 

Tocar. 

 

Raonar hipotèticament. 

Relacionar. 

Raonar analògicament. 

Establir criteris. 

Donar raons. 

Inferir. 

Precisar. 

Comparar i contrastar. 

Exemplificar. 

Definir. 

Diferenciar. 

Seriar. 

 

Endevinar. 

Esbrinar. 

Seleccionar possibilitats. 

Observar. 

Cercar alternatives. 

Suposar. 

Anticipar. 

Imaginar. 

 



                                EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Treball de les normes de convivència. 

 Projecte de dinamització de patis 

 

 Celebració de les festes de: La Castanyada, 
Nadal, Setmana Santa i Sant Jordi. 

 Respecte vers l’entorn 

 Treball de les emocions i sentiments. 

 Valors: compartir, amistat, respecte, 
responsabilitat... 

 

 

TUTORIA I  CONVIVÈNCIA 

POTENCIACIÓ DE L’ATENCIÓ I LA MEMÒRIA 

 

- Bits d’intel·ligència. 


