
 

  

AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS 

RELACIONS AFECTIVES I COMUNICATIVES 

AUTONOMIA PERSONAL I RELACIONAL 
 

DESCOBERTA D’UN 
MATEIX I DELS ALTRES 

Les parts del cos, semblances i diferències entre nens 

i nenes. 

Nocions d’espai: davant-darrera, amunt-avall, dreta-

esquerra, llarg-curt, petit-mitjà-gran. 

Gaudir  inventant i descobrint noves possibilitat de joc. 

Emocions: alegria, tristesa, por, calma, ràbia.... 

 

 

 

Acceptació de les diferències sense discriminar ningú. 

Cooperació amb els altres per trobar solucions 

 adequades a determinades situacions. 

Respecte i valoració de les aportacions dels companys. 

 

 

Gust per un aspecte personal acurat. 
Acceptació de responsabilitats senzilles. 
Tenir cura i compartir les joguines o objectes propis 

 amb els altres. 
Adquisició d’autonomia personal en els hàbits d’higiene. 
Iniciativa i autonomia en les tasques quotidianes. 
Esforç en les habilitats que són més difícils. 
 

Ed. Infantil 4 anys 

Curs 2019/20 

JOC I MOVIMENT 

Domini de desplaçaments: de genolls, peus junts, a peu coix, a la gatzoneta 

Seguretat en la coordinació dinàmica general: salts,  desplaçaments, aturades, 
conduccions. 

Millorar l’equilibri en la marxa. 

 

 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 

 Observació, manipulació  i experimentació  de l’entorn proper amb curiositat i 

interès. 

Planificació i col·laboració en les tasques col·lectives, organitzar,  prendre 

decisions... 

Coneixement de diferents fonts d’informació.  

Tradicions i festes populars: Castanyada i Nadal, Carnestoltes,  

Sant Jordi i fi de curs. 

 

 Manipulació de material sensorial per 

consolidar els aprenentatges. 

Tocar, observar, comparar les 

característiques i propietats dels 

objectes. 

Utilització de materials per l’observació: 

lupes, balança... 

Unitats de mesura. 

Fomentar estratègies: assaig, error, 

observació... 

Treball amb reglets per fomentar 

estratègies de lògica i raonament 

matemàtic. 

 

Noció de quantitat.  

Agrupacions d’objectes. 

Treball progressiu dels números. 

Traç dels números treballats. 

Càlcul mental. 

 Figures planes: rectangle, quadrat, cercle i triangle. 

 Figures amb  volum:  Esfera, prisma, cilindre. 

 Contraris: gros-petit, llarg-curt, pesat-lleuger, alt-baix. 

 Treball de l’analogia, regularitat, deducció. 

 Seriació, ordenació, discriminació, regularitats. 

 Nocions espacials i temporals: distribució espacial, 

 reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets 

 i activitats de la vida quotidiana. 

 Ús d’estratègies per resoldre situacions que 

 requereixen coneixements matemàtics. 

 

 

 

TREBALLS PER PROJECTES 

 

Projecte : EL  BOSC. 

Projecte: ANTONI GAUDÍ 

Projecte: EL  COS SORTIDES 

 Excursió al bosc. 

 Visita a la Pedrera. 

 Excursió de final de curs. 

 

.  

 



 

 

  

OBSERVAR, ESCOLTAR I EXPERIMENTAR 

INTERPRETAR, REPRESENTAR I CREAR 

 

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES 

PARLAR, EXPRESSAR I COMUNICAR 

 Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació. 

 Paraules llargues i curtes. 

 Aprenentatge progressiu de les vocals i les consonants. 

 Treball a partir dels contes populars.  

 Sons, rima i cops de veu. 

 Introducció a la síl·laba.  

 Escolta, comprensió i memorització de dites populars, rodolins, poemes, llegendes, dites... 

 

 

Utilització de la llengua per mostrar acords,  desacords i 

 resoldre els conflictes de la manera més  apropiada. 

Ampliació del vocabulari temàtic. 

Treball de la consciència fonològica per fomentar l’aprenentatge 

 de la lectura. 

 

 

 

Utilització d’estratègies per aproximar-se a la 

 lectura, com identificar paraules significatives i  

 usuals. 

Identificació i realització del propi nom i cognom. 

Completar paraules: lletra inicial i lletra que falta. 

Traç de les grafies treballades. 

 



  
LLENGUA ESTRANGERA:  ANGLÈS 

(Complementària)  
LLENGUATGE MUSICAL 

(Complementària)  

 

Objectius globals: 

-Continuar reforçant les rutines per aprendre 

- Interessar-se en les activitats proposades a la classe (contes, 

jocs, cançons, teatre i fitxes) 

- Reconèixer i  respondre al llenguatge dins del context de la 

classe. 

Llenguatge clau: 

- Colors, formes i nombres fins el 20 

- Salutacions, instruccions i rutines de classe  

- Vocabulari relacionat amb el món de les joguines, els animals 

de la granja, la família, el menjar, la classe, el cos, la roba i les 

emocions.  

Actituds principals: 

- Participació activa i implicació 

- Curiositat per aprendre 

- Gaudi de les activitats de classe. 

 

 

-Memorització, interpretació i representació de 

conçons amb bon ritme i bona afinació. 

-Identificació de les qualitats del so: durada (llarg/curt), 

intensitat (fort/fluix), alçada (greu/agut) i timbre dels 

diferents instruments. 

-Percebre la regularitat i la pulsació de la música 

expressat amb el cos i el moviment de ritmes musicals: 

lent, normal i ràpid. 

-Iniciació de les notes musicals, tot reconeixent el seu 

ordre i la seva alçada de so. 

- Repreentació i coordinació dels moviments d’una 

dansa. 

- Escolta atenta de les audicions amb el seu 

compositor. 

- Respecte i sensibilitat per l’expressió musical. 

 



  

LLENGUATGES VISUAL I PLÀSTIC 

 

 Traç: horitzontal, vertical, inclinat, encreuat, puntejat,  

ondulat ,espirals, tirabuixons... 

 Tècniques: estripar, estampar, punxar, retallar, collage, 

modelatge… 

 Utilització de diferents materials: pintura, ceres, colors, 

retoladors... 

 Barreja i combinació de colors. 

 Interès pel dibuix com a mitjà d’expressió i comunicació. 

 Iniciació en el món de l’art. 

 Autoimatge del cos. 

 

LLENGUATGE AUDIOVISUAL 

Consolidació dels aprenentatges amb suport de les tauletes. 

 

Suport de la pissarra digital per treballar continguts a l’aula. 

 

 



PSICOMOTRICITAT 

(Complementària)  

 

 

  

Gaudir en  les activitats de joc motriu, descobrir 

noves possibilitats amb els objectes (cordes, 

pilotes, bastons,..) i compartir amb els altres 

nens les seves troballes. 

Adquirir seguretat en la coordinació dinàmica 

general: salts,  desplaçaments, aturades, 

conduccions,... 

Control del cos en l’activitat de repòs i la 

relaxació. 

Noció espacial: llarg-curt, davant darrera, -

entre, al voltant, gran- mitjà –petit. 

Conèixer  les pròpies capacitats i confiar-hi. 

 

ROBÒTICA 

(Complementària)  

 

 

Coneixement i programació bàsica dels Blue Bots. 

Ús de la tauleta tàctil (tablet) com a instrument per 

experimentar, aprendre i comunicar.  

Utilització de les aplicacions de programació bàsica 

per realitzar petites seqüencies de moviments 

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 amb el suport de 

les tauletes i del material complementari dels Blue 

Blot (fitxes de programació) 

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 : 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. 

 


