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DESCOBERTA D’UN 
MATEIX I DELS ALTRES 

-Descobriment dels recursos de l’expressió 

corporal,  

- Gust per l’activitat. 

- Desenvolupament de les habilitats socials 

a l’aula i al pati. 

AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL 

JOC I MOVIMENT 

 

 

- Coneixement del propi cos : Les parts externes, 

la seva funció i utilitat. 

- Relació de les parts del cos que es  

corresponen amb cada sentit. 

- Coneixement de les pròpies capacitats i 

confiança. Esforç per vèncer les dificultats. 

- Dissociació i independència dels diversos 

segments corporals. 

- Identificació de les emocions bàsiques 

pròpies i dels altres. 

 
- Hàbits personals i socials: puntualitat, 

responsabilitat en els càrrecs, seguir les 

normes a l’aula i al pati, tolerància amb 

els altres, ser partícip, utilitzar un to de 

veu adequat, ser acurat en l’ús del 

llenguatge i esforç en la feina. 

 
 

- Organització i constància en el joc motriu 

i de grup. 

- Diferenciació de la dreta i l’esquerra. 

- Adopció amb el cos de postures 

complexes, i manteniment de l’equilibri 

estàtic. 

- La lateralització pròpia i la seva projecció 

en l’exterior. 

- Comparteix el joc amb els seus companys. 

- Coordinació òcul-manual (grafisme). 

AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS 

RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES 

• 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. 

Ed. Infantil 5 anys 



Respecte pels elements de l’entorn natural i social. 

Interès per la descoberta de l’entorn físic i social. 

Observació i exploració d’objectes tridimensionals que ens envolten. 

Participació en les festes populars: Castanyada, Nadal, 

Carnestoltes, Sant Jordi  i fi de curs. 

 

- Grafia dels nombres fins al 10. 

- Noció de quantitat fins al 10. 

- Descomposició fins al 9. 

- Sèries numèriques i geomètriques. 

- La suma i la resta. 

- Càlcul mental. 

- Els nombres ordinals. 

- Geometria: figures planes: cercle, quadrat, 

triangle rectangle i figures amb volum: esferes, 

prisma, cilindre, con i piràmide. 

- Identificació de les línies rectes, corbes, 

obertes i tancades. 

- Estratègies: assaig, error, observació. 

-Observació de l’entorn proper amb curiositat i 

interès. Experimentació amb objectes i 

fenòmens, establint relacions entre ells. 

- Mesures. 

- Nocions espacials i identificació de 

situacions. 

- Geometria: figures planes (cercle, quadrat, 

triangle, rectangle) i figures amb volum (esfera, 

prisma, cilindre, con i piràmide). 

-Observació i comparació de les 

característiques i propietats dels objectes. 

- Ús de regletes. 

 
DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 

Projecte: Petits científics: 

l’aigua. 

Projecte: L’Elmer. 

-Projecte: Les bestioles. 

SORTIDES 

- Excursió Can Turró a Santa 

Maria Palautordera. 

- Excursió a la casa de colònies 

el Mogent.  

- Excursió al Xaragall. 

- Museu de ciències naturals de 

Granollers. Taller d’insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓ DE L’ENTORN 
EXPERIMENTACIÓ I INTERPRETACIÓ 

RAONAMENT I REPRESENTACIÓ 

 TREBALL PER PROJECTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprensió de textos orals. 

- Treball progressiu de les vocals i consonants  a partir del coneixement 

de l’alumne/a. 

- Lectura individual i inici a la comprensió lectora. 

- Domini del traç. 

- Pas de la lletra de pal a la lligada. 

Identificació de diferents tipologies de lletres. 

- L’abecedari. 

- El cognom. 

- Aprendre i comprendre reproduir poemes i embarbussaments, dites, 

onomatopeies, resoldre endevinalles i definir frases fetes. 

- Entreteniments de llengua: mots encreuats, laberints, jocs visuals, 

sopa de lletres... 

- Confegir paraules amb cartonets. 

- Escriptura lliure de paraules. 

- Escriptura de lletres que falten en una paraula. 

- Dictat de paraules i frases senzilles. 

- Identificació de paraules que falten en una frase. 

- Ordenació de paraules per formar una frase. 

- Descripció de làmines i cartells fent servir el vocabulari adequat. 

- Entreteniments de llengua: mots encreuats, laberints, jocs visuals, sopa de lletres... 

- Les parts d’un conte: introducció, nus i desenllaç. 

- Taller a la Biblioteca de Can Pedrals. 

 
 

Participació activa en les converses col·lectives. 

Argumentació i hipòtesis. 

Adquisició del vocabulari temàtic. 

Onomatopeies. 

Paraules que rimen. 

Receptes, instruccions I endevinalles. 

Comprensió de l’ús de les paraules segons el 

seu significat. 

Identificació de paraules sinònimes. 

Consciència fonològica. 

 
COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES 

OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR 

INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR 

PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR 



 

 
 

Actituds: 
 

-Plaer de relacionar-se amb el titella. 
 

-Interès per escoltar els nous contes i històries. 
 

-Gaudi de les activitats (jocs, cançons, teatre, fitxes…). 
 

-Participació activa. 
 

Llenguatge en procés d’adquisició: 
 

-Salutacions: 
 

Good morning! How are you, today? I’m fine, thank you. How do you 

do? 

-Instruccions: 
 

Write your name. Give out the pencils. Stand in a line. Turn over the 

card. Point  to…, Stand up. Sit Down. Silence please… 

-Expressions: 
 

Can I go to the toilet? Pencil, please. Can I have some water? How 

old are you? … Can I start? Finished! 

-Vocabulari relacionat amb les activitats: 
 

Animals, números, fenòmens metrològics, colors, peces de roba, 

menjar, parts de la casa, parts del cos, estats d’ànim… 

LLENGUA ESTRANGERA:  ANGLÈS 

(Complementària) 
LLENGUATGE MUSICAL 

(Complementària) 

 
Memorització i interpretació de les cançons amb una 

bona afinació i un bon ritme. 

Interiorització de marxes rítmiques I de la pulsació, 

tot  reproduint diferents ritmes:  blanca, negra ,  

corxera i els seus silencis. 

Identificació del timbre de diferents instruments de 

corda, vent i percussió. 

Reconeixement d’elements musicals com el 

pentagrama, la clau de sol i les notes musicals. 

Captar i reproduir l’ordre creixent i decreixent de la 

intensitat (fort, mig fort, fluix). 

Coordinació dels moviments corporals a través de la 

dansa. 

Escolta activa en les audicions .musicals, 

identificant el seu compositor i obra. 

Estima per la música com a mitjà d’expressió tot 

gaudint del seu llenguatge. 

 



 

 

 
 

 

 
 

                 

LLENGUATGES VISUAL I PLÀSTIC 
LLENGUATGE AUDIOVISUAL 

 

 

 
-Gaudi en les representacions plàstiques. 

- El dibuix figuratiu, descriptiu i lliure. 

- Maneig de tècniques, materials i estris plàstics. 

- Treball de grafisme. 

- Representació de l’esquema corporal. 

- Treball dels colors secundaris.  

- Observació d’obres d’art representades en imatges. 

 

 

 

 
-Ús de la pantalla digital    i les tauletes,  com a eina 
d’aprenentatge global per a les diferents àrees. 

- Funcionament i utilitat. 

- Habilitats en la seva utilització. 

- Control motriu òcul-manual. 

- Consolidació dels aprenentatges amb el suport de les 
tauletes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROBÒTICA I TAULETES 

(Complementària) 

 

 

Ús de les Blue Bots com a instrument 

d’aprenentatge del llenguatge de programació i de les 

seves funcions. 

Coneixement I programació bàsica de les Blue Bots. 

Ús d’instruments tecnològics i del llenguatge 

audiovisual com a mitjà per experimentar, aprendre i 

comunicar. 

Utilització de les aplicacions de programació bàsica 

per realitzar petites seqüències de moviments. 

Identificació de les eines comunicatives i les 

aplicacions per a treballar el pensament lògic i la 

creativitat. 

Consolidació dels aprenentatges amb el suport de 

les tauletes i del material complementari de les Blue 

Bots (fitxes de programació). 

Valoració positiva de les normes de treball de l’aula i les 

Tic. 

- Ús de les TIC com a instrument d’aprenentatge de 

la  llengua anglesa. 

 

 
PSICOMOTRICITAT 

(Complementària) 

 

 

-Participar en les activitats motrius proposades i 

descobrir i inventar noves possibilitats de joc. 

   -Actitud positiva davant dificultat superable. 

   -Afiançar la noció de l’esquema corporal propi. 

-Mantenir l’equilibri estàtic, i en moviment. 

-Explorar totes les possibilitats de rotació i de 

desplaçament de les espatlles, els colzes i els 

canells, el coll, la cintura i els malucs, els genolls i els 

turmells. 

-Descoberta i possibilitats de creuament de l’eix del 

propi cos. 



 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observar. 

Escoltar. 

Assaborir. 

Olorar. 

Tocar. 

 
 
 
 

Raonar hipotèticament. 

Relacionar. 

Raonar analògicament. 

Establir criteris.  

Donar raons. 

Inferir. 

 
Endevinar. 

Esbrinar. 

Seleccionar 
possibilitats. 

Observar. 

Cercar alternatives. 

Suposar. 

Anticipar. 

Imaginar. 

 
Precisar. 

Comparar i contrastar. 

Exemplificar. 

Definir. 

Diferenciar. 

Seriar. 

PERCEPCIÓ 

INVESTIGACIÓ RAONAMENT 

 
FILOSOFIA 

(Complementària) 

 

CONCEPTUALITZACIÓ 



 

 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celebració de les festes de: La 

Castanyada, Nadal, Setmana 

Santa, Sant Jordi, final de curs.  
• Respecte vers l’entorn, els amics, la 

família. 
• Treball de les emocions i sentiments. 

• Valors: compartir, amistat, respecte, 

responsabilitat... 
 

 

 

- Bits d’intel·ligència. 
- Treball de les normes de convivència. 

- Projecte de dinamització de patis.  


