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RELACIÓ DE CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN 
DURANT EL SEGON TRIMESTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS 
 

 
DESCOBERTA D’UN MATEIX  I  DELS ALTRES 
 

- Hàbits d’autonomia, higiene, ordre, treball i convivència. 
- El cos: 

 Coneixement de les parts del cos. 
 Observació del cos en moviment. 

- Respecte per les normes de la classe i de joc, del material i dels companys. 
- Esforç per superar un repte. 
- Diferents tipus de salts i les seves variants. 
- Equilibri i desequilibri. 
- Treball de l'empatia. 
- Aprendre a gestionar i controlar les emocions. 

 
DESCOBERTA DE L’ENTORN 
PROJECTES 

 

- Continuem treballant el projecte que dóna nom a la classe. 
- Els colors de l’hivern:  

 Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els mesos i les estacions. 
 Observació i identificació de qualitats de diferents elements de l’entorn social 

(pati, escola, carrer, barri, poble) i natural (plantes, paisatges). 
 Observació i experimentació amb l’aigua/glaç/gel. Transformació dels elements.  
 Coneixement del vocabulari de l’hivern. 

- L’hort a l’escola.  
 Reconeixement de la nostra parcel·la. 
 Neteja de la terra. 
 Coneixement del vocabulari de l’hort. 
 Observació dels canvis en el seu creixement i tenir-ne cura. 

- Intercanvi País Basc. 
- Participació en les festes i tradicions catalanes. 
 Dijous Gras, Carnaval i Vella quaresma. 
- English day. 
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MATEMÀTIQUES 

 
- Treball de l’escriptura de la data. 
- Classificacions donat un o dos criteris. 
- Etiquetes positives i negatives. 
- Qualitats dels objectes. 
- Aparellament de qualitats. 
- Seriacions de tres elements. 
- Associar grafia i quantitat: 1- 5. 
- Resolució de problemes i càlcul mental. 
- La sèrie numèrica (1,2,3,4,...). 
- Mesures:  

 Capacitat (on hi cap més aigua, on n’hi cap menys...) 
 Pes (pesa molt, pesa poc) 

 Longitud (mesurar longituds amb el propi cos). 
- Cossos geomètrics i les seves qualitats.   
- Cares corbes i cares planes. 
- Ordenació de seqüències temporals. 
- Situació dels objectes en l’espai. 
- Participació en els Grups Interactius. 

 
LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 
 

- Dibuix de la figura humana. 
- Creació a partir del volum, collage, dibuix, pintura, aquarel·la.  
- Traç: ziga-zaga, el pont, salts... 
- L’art a través de l’Antoni Tàpies. 
 Qui era. 
 Com treballava. 
 Quins materials feia servir. 
 Ens inspirem amb Tàpies per les nostres creacions. 
 Observació de la seva obra.  
 Sortida a la Fundació Tàpies. 

 

 
LLENGUATGE MUSICAL 
 

- Reconeixement progressiu de les qualitats del so a partir d'experimentació amb el propi 
cos i d'audicions. 

o Intensitat: fort i piano  
o Durada: llarg i curt  
o Velocitat: ràpid i lent  
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o Altura: greu i agut  
- Introducció dels instruments de corda (violí i violoncel), guitarra, acordió i xilòfon. 
- Coordincació de ritme i moviment a partir de cançons gesticulades, exercicis de percussió amb 

instruments, percussió corporal i danses. 
- Presentació d'un compositor famós (Txaikovski) i audició d'algunes de les seves peces musicals 

(el llac dels cignes, el trencanous, etc.) 
- Contes musicals: Les quatre estacions i El Trencanous. 
- Continuació dels continguts iniciats al primer trimestre. 
 

 
LLENGUATGE VERBAL 
 

- Construcció correcte de la frase en explicar vivències. 
- Respecte pels torns de paraula i per l’escolta vers els altres. 
- Identificació d’un so dins les paraules. 
- Lectura global de paraules significatives. 
- Associació so-grafia. 
- Còpia de paraules. 
- Escriptura espontània. 
- Participació en les Tertúlies dialògiques.  
- Participació a les tardes d’Ambients. 

 
ENGLISH  
 

- Salutacions i presentacions:  
 Hello, Good morning, Bye, See you…  
- Temes que es treballaran:  

 Animals (duck, cow, horse, sheep, cat, dog) 
 Clothes (coat, hat, scarf, T-shirt, shorts) 
 Adjectives (cold/hot, big/small, clean/dirty..) 
 Actions (stand up, sit down, listen to me, come in, line up, tidy up, …) 

- Cançons i cantarelles:  
 The hello song, Make a circle, Good morning, 1-2-3 listen to me, Five little 

monkeys,  One little finger, Red/yellow/blue song, My big red jumper, Bye bye 
Cheeky... 

- Contes:  
 The very hungry caterpillar, Five little monkeys tale. 


