
 

 

 

 

  

 

 

CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE 
EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS 
CURS 2017 - 2018 
 

ADAPTACIÓ A LA VIDA DE L’ESCOLA 

 Ús d’expressions per a una bona convivència (salutacions, donar les 

gràcies, disculpar-se, comiats...) 

 Respecte pel torn de paraula dins d’una conversa. 

 Col·laboració i participació en petit i gran grup. 

 Presentació correcta de les feines. 

 Esforç per millorar i aprendre. 

 Endreça i respecte dels materials de l’aula i de l’escola. 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES  

 Gust i valoració pel joc. 

 Adaptació i assimilació de les normes i rutines d'actuació a les 

classes de psicomotricitat. 

 Mostra iniciativa en les propostes de les sessions. 

 Col·laboració en la recollida dels materials. 

 Expressió d'emocions. 

 Desenvolupament de l'equilibri dinàmic 

 Compartir els materials i els espais de jocs amb els altres. 

 Millora dels hàbits d’autonomia i higiene personal. 

 Realització del dibuix de la figura humana.  

 

 

 



 

 

 

 

  

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 Interès i participació davant dels diferents projectes. 

 Incorporació a les seves converses dels nous coneixements.  

 Observació i formulació d'hipòtesis. 

 Respecta cap a les idees i aportacions dels altres companys/es. 

 Una nova mirada a la tardor a través del tacte:textures 

 Aproximació als elements propis de la tardor des del sentit del tacte. 

 Descripció d’objectes amb adjectius que defineixen les textures que 

tenen: suau, aspre, tou, dur, punxegut, enganxós, rugós 

 Cerca de textures properes capturant empremtes.  

 Participació en les festes i tradicions catalanes: Castanyada, Santa 

Cecília i Nadal. 

 

Matemàtiques 

 Classificació dels diferents elements segons els criteris seleccionats 

(aspre, dur, suau...). 

 Introducció i aproximació a la quantitat: fins al 6. 

 Traç dels números del 1 fins al 6. 

    Reconeixement dels nombres fins al 6. 

  El compte enrere: del 6 al 0. 

  Càlcul mental a partir de situacions quotidianes.  

 Treball de lògica mitjançant jocs. 

    Mesura del propi pes. 

    Geometria: Identificació d’alguns dels cossos treballats (esfera i 

cub) i les  figures planes (quadrat,cercle i triangle). 

    El pas del temps: dies de la setmana, mesos i esdeveniments 

puntuals: (festes, aniversaris i sortides). 



 

 

 

 

  

   Ordenació temporal: seqüència del poema de la tardor i fem 

panellets.  

   Treball de conceptes espaials com: a dalt- a baix,  sobre -  sota, dins - 

fora.(no) 

  Reconeixement de les línies rectes i corbes. 

  Treball de conceptes de mida: petit – mitjà - gran. 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 

 Ambientació de la classe segons el nom triat. 

 Coneixement i utilització correcte dels estris emprats. 

 Potenciació de la imaginació i creativitat a partir d’un material donat.  

 Treball del traç (repàs del traços: traç vertical, horitzontal, inclinat, 

onades, ziga-zaga, bucle, merlets, ponts). 

 Dibuix lliure i dirigit amb diferents materials i formats. 

 Punxar,retallar i enganxar. 

 Tècniques plàstiques: ceres, pintures i aquarel·les. 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

 

 Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu: exploració 

de les possibilitats sonores de la veu i del timbre de les veus dels 

companys/es. 

 Ball de danses infantils. 

 Cantarelles, jocs i contes musicals. 

 Interpretació de cançons populars infantils i tradicionals de les 

festes de l’any amb diferents intensitats i ritmes. 

 



 

 

 

 

  

 Esforç per mantenir atenció, concentració i una postura correcta en 

l’execució de cançons.  

 Interpretació de la pulsació (el ritme intern de la música) a diferents 

parts del cos, amb instruments i a diversos tempos (ràpid, mig i lent). 

 Educació de l’oïda: la intensitat. Percepció dels sons forts, pianos, 

creixents i decreixents, així com les corresponents grafies (f, p, < i 

>). Reconeixement auditiu amb resposta corporal o escrita, i 

interpretació (vocal o instrumental) a partir de la lectura de la grafia 

o del gest de direcció.  

 Expressió oral d’idees, emocions i experiències que desvetlla el fet 

artístic. 

 Curiositat per descobrir el món musical amb les noves tecnologies. 

 

 

LLENGUATGE VERBAL  

 

 Associació del so i la grafia amb paraules o noms triats per ells 

mateixos. 

 Escriptura i lectura del nom i el cognom propi i dels altres. 

 Inici a l’escriptura i lectura de la data. 

 Situació temporal  dels dies de la setmana o altres fets relacionats 

amb els esdeveniment de classe, l’escola o de fora. 

 Iniciació a la lectura de paraules. 

 Consciència fonològica. 

 Treball de textos literaris com les endevinalles, rimes,  poemes i 

cançons. 

 Escriptura lliure. 

 Expressió oral: converses a la rotllana i projectes. 



 

 

 

 

  

 Argumentació d’hipòtesis sobre l’objecte misteriós per compartir 

vivències. 

 Comprensió oral: normes de pati, instruccions, contes, converses... 

 

ANGLÈS 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How are 

you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s... 

 

 Temes treballats: Colors, parts of the body, numbers 1-5, seasons 

(autumn), Halloween, Christmas. 

 

 Cançons: The hello song; It’s Halloween; The jungle gym; The colours 

song; Bye bye song; We wish you a Merry Christmas, head shoulders knees 

and toes,  

 

 Cantarelles: One potato, two potatoes…; One, two, three, listen to me... 

 

 Contes: Whats the matter? (Cheeky Monkey); Colour me happy, The 

seasons, Clifford’s first autumn, Peter pumpkin eater, Christmas story… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

CONTINGUTS SEGON TRIMESTRE 
EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS 
CURS 2017 - 2018 
 

LA VIDA DE L’ESCOLA 
 

 Respecta el torn de paraula dins d’una conversa. 

 Col·laboració i participació en petit i gran grup. 

 Ús d’expressions per a una bona convivència (salutacions, donar les 

gràcies, disculpar-se, comiats...). 

 Presentació correcta de les feines. 

 Esforç per millorar i aprendre. 

 Endreça dels materials de l’aula i de l’escola. 

 Responsabilitat a l’hora d’assumir els seus càrrecs. 

 Constància en el seu treball. 

 Cura del nostre entorn més proper (aula, escola, barri...) 

 Argumentació davant les seves propostes. 

 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES  

 Cura i neteja personal en moments en què es pot embrutar o quan s’ha 

embrutat  

 Dibuix de la figura humana. 

 Respecte pel material de joc i per l'espai del gimnàs. 

 Respecte per les normes de la sessió de psicomotricitat. 

 Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del 

cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i 

relacionals, expressives i cognoscitives  



 

 

 

 

  

 Gaudir de les activitats organitzades a psicomotricitat i aportar 

interès i comentaris positius per la bona marxa de la sessió. 

 Aprendre a inspirar i espirar de forma dinàmica i calmada. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 
 

 Continuació del projecte del nom de la classe. 

 Escolta i comprensió de contes, cançons sobre el projecte que ens 

identifica com a font de plaer i aprenentatge. 

 Experimentació amb tècniques plàstiques: dibuix, pintura, collage, 

estampació,... 

 Participació en les festes i tradicions catalanes: dijous llarder, la 

Vella Quaresma i rebuda dels nens i nenes bascos. 

 Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups 

socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les 

persones de l’entorn proper.  

 L’entorn a través de les matemàtiques: 

 Introducció, aproximació i reconeixement de la quantitat: fins 

al  8. 

 Traç dels números del 1 fins al 8. 

 Construcció de la noció de quantitat a partir de comparació, 

ordenació i classificació d’objectes 

 El compte enrere: del 10 al 0. 

 Càlcul mental a partir de situacions quotidianes  

 Treball de numeració i càlcul a través de jocs 

 Agrupacions segons diferents qualitats. mida, gruix, llargada, 

color... 

 Treball de lògica a través de jocs 



 

 

 

 

  

 Iniciació el concepte de mesura: pes i alçada.  

 Treball de geometria a través de jocs 

 El pas del temps: dies de la setmana, mesos i esdeveniments 

puntuals: (festes, aniversaris i sortides). 

 Ordenació temporal de seqüència. 

 Treball de conceptes espaials com: a dalt-a baix, a sobre-a 

sota, dins-fora. 

 Treball de conceptes de mida: petit-mitjà-gran 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 

 

 Manipulació de diferents materials plàstics. 

 Utilització correcte dels estris emprats: pinzells, punxó, cola, 

estisores ... 

 Potenciació de la imaginació i creativitat a partir d’un material donat.  

 Treball del traç (traç invertit , bucle) amb diferent format (pissarra, 

terra, taula...) i amb diferent material (guix, retolador,pinzells...) 

 Dibuix lliure amb diferents materials i formats. 

 Retallar i enganxar. 

 Collage de l’hivern. 

 Pintura amb aquarel·la. 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

 

 Apreciació del silenci com a punt de partida per fer música. 

 Interpretació de cançons de diferents parts del món. 

 Audició de músiques i instruments de diferents parts del món. 

 Reconeixement visual i auditiu, i denominació, d’alguns instruments 

musicals: violí, guitarra, flauta, piano, contrabaix, trompeta, saxo i 

xilòfon.  

 Consolidació de la pulsació (regular i precisa).  



 

 

 

 

  

 Educació de l’oïda: durada. Reconeixement auditiu de diferents 

durades: sons llargs i curts, i equiparació de la seva representació 

gràfica amb les figures de blanca i negra.   

 Imitació de fórmules rítmiques. 

 Interpretació (vocal i instrumental), lectura i representació 

escrita de les figures de blanca i negra.  

 Escolta d’obres musicals amb atenció i silenci. 

 

 

LLENGUATGE VERBAL  

 

 Associació del so i la grafia amb escriptura espontània. 

 Escriptura i lectura del nom i el cognom. 

 Escriptura i lectura de la data. 

 Lectura dels dies de la setmana o altres fets relacionats amb els 

esdeveniments de classe, l’escola o de fora. 

 Escriptura de missatges curts i paraules. 

 Treball de textos literaris com les endevinalles, poemes, dites i 

cançons.. 

 Expressió oral: rotllana al matí i en activitat com que en sabem de....? 

i comprensió. 

 Comprensió oral: normes de pati, instruccions, contes, converses... 

 Identificació del significat de paraula: caseta del sons. 

 Ordenació de síl·labes per confegir paraules.  

 Iniciació del concepte pregunta. 

 L’objecte misteriós: realització d’hipòtesis i descripció de l’objecte 

amagat amb l’ajuda d’adjectius treballats com: aspre, dur, tou, suau, 

rugós... 



 

 

 

 

  

 Utilització del llenguatge verbal per expressar sentiments i emocions. 

 Expressió i comprensió del llenguatge no verbal (gestos) per 

comunicar-se i expressar sentiments i emocions. 

 Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes 

de manera apropiada i assertiva.  

 Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les 

descobertes, hipòtesis, desitjos, sentiments i aportacions dels altres.  

 

 

ANGLÈS 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How 

are you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s 

  Temes treballats: Colors, parts of the body, The weather (sun, 

snow, rain, sun), Feelings (happy/angry, sad, bored, tired), actions 

(stand up, sit down, listen to me, come in, line up, tidy up, …), seasons 

(winter), Carnival, Easter 

  Cançons: The hello song; It’s Winter; The colours song; Bye bye 

song, I’m a little snowman, Old Macdonald had a farm 

  Cantarelles: One potato, two potatoes; One, two, three, listen to me, 

Red/yellow/blue..., Red and yellow, Hands up 

  Contes: The very hungry caterpillar, The snowman 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CONTINGUTS  TERCER  TRIMESTRE  
 EDUCACIÓ  INFANTIL  5  ANYS 
CURS 2017 - 2018 
 

 LA VIDA  A   L’ESCOLA 

 
 Responsabilitat a l’hora d’assumir el seu/s càrrec/s. 

 Participació en les converses d’aula.  

 Respecte del torn de paraules dins d’una conversa. 

 Constància en el seu treball. 

 Respecte per les persones que formen la nostra comunitat. 

 Argumentació davant les seves propostes. 

 

DESCOBERTA  D’UN  MATEIX  I DELS ALTRES 
 

 Mostrar respecte per les normes de la sessió de psicomotricitat. 

 Identificar les diferents parts del cos: genoll, canell, turmell... 

 Saber escoltar en silenci les propostes i converses a la sessió de 

psicomotricitat. 

 Equilibri estàtic i dinàmic. 

 Diferents tipus de llançaments amb varietat d'objectes. 

 Els desplaçaments: saltant, caminant, corrent, reptant i grimpant. 

 La relaxació en finalitzar la classe: control de la postura i la 

respiració. 

 Realització del dibuix de la figura humana.         

 

                

DESCOBERTA  DE L’ENTORN 
 

 Continuació del projecte del nom de la classe.  

 Escolta i comprensió de contes, cançons relacionats amb el projecte 

com a font de plaer i aprenentatge. 



 

 

 

 

  

 Experimentació amb tècniques plàstiques: dibuix, pintura, collage, 

estampació,... 

 Observació i reconeixement d’algunes plantes, hortalisses i arbres de 

l’escola. 

 Observació directe: nesprer i cirerer. 

 Respecte i cura del nostre entorn. 

 Convivència a les colònies: Can Solà. 

 Participació en les festes i tradicions catalanes: Sant Jordi. 

 

L’entorn a través de les matemàtiques: 

 La recta numèrica: 1 al 9 

 Els nombres de l’1 al 9 i la relació quantitat-grafia. 

 Resolució de problemes de càlcul mental operant amb la suma i la 

resta. 

 Treball de la numeració i la descomposició amb els reglettes numèrics. 

 Diferenciació entre les figures planes i amb volum. 

 Identificació de les formes geomètriques: cercle, quadrat, triangle i 

rectangle. 

 Característiques de les formes geomètriques: esfera, cub, cilindre i el 

prisma. 

 Identificació dels elements d’una determinada seriació. 

 Realització de sèries a partir de 4 elements. 

  Jocs de cartes relacionant diferents atributs. 

 Acceptació de les normes del joc i el torn de paraula. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

COMUNICACIÓ  I  LLENGUATGES 

 
LLENGUATGE VISUAL  I  PLÀSTIC 

 

 Dibuix de situacions o vivències.  

 Dibuix al natural: nesprer i cirerer. 

 Utilització de diferents tècniques plàstiques per treballar la 

primavera. 

 Treball del traç creant flors. 

 L'art de la ma de Kandinsky. 

 

LLENGUATGE   MUSICAL 

 

 Interpretació i memorització de cançons populars i de les festes de 

l’any. 

 Exploració del so de les 7 notes de l’escala de Do Major,  i 

interpretació afinada de les mateixes en ordre ascendent. 

 Identificació visual de la clau de sol i del pentagrama.  Percepció i 

exploració de la forma i significat de la clau de sol. 

 Ball de danses i/o coreografies senzilles. 

 Atenció i respecte en les interpretacions i produccions artístiques 

 

LLENGUATGE    VERBAL  

 

 Iniciació a l'elaboració d’un llistat escrit de paraules. 

 Explicació d’informacions, notícies o propostes emprant un discurs 

coherent i cohesionat. 

 Descripció d’objectes aportant informació clau sobre aquests. 

 Escriptura de paraules relacionant-les amb un context determinat. 

 Lectura de paraules. 



 

 

 

 

  

 Elaboració del cromocontes dels contes explicats a les tertúlies 

aquest trimestre. 

 Iniciació  en l'escriptura lliure. 

 Iniciació en la còpia i escriptura de frases. 

 Curiositat per conèixer quin és el missatge que ens aporta un escrit. 

 Correspondència a través de cartes, utilitzant les bústies.  

 Interès per comunicar-se per escrit. 

 Comprensió d’endevinalles. 

 Comprensió de les converses. 

 Explicació d’un text oral als altres. 

 Respecte per  les aportacions  dels altres. 

 Respecte per les normes de comunicació establerta dins l’aula.  

 

LLENGUA     ANGLESA 

 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How 

are you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s 

 

 Temes treballats: Colors, parts of the body, Feelings (happy/angry, 

sad, bored, tired), actions (stand up, sit down, listen to me, come in, 

line up, tidy up, …), food, seasons (spring, summer) 

 

 Cançons: The hello song; It’s spring, it’s hot; The colours song; Bye 

bye song, Old Macdonald had a farm, Good morning, Ten brown 

sausages, Please come in 

 

 Cantarelles: One potato, two potatoes…; One, two, three, listen to 

me, Red/yellow/blue..., Red and yellow, Hands up, Eeney Meeney 



 

 

 

 

  

Miney Moe; One, two, three, listen to me.: Cinderella dressed in 

yellow 

 

 Contes: I like bananas; The very hungry caterpillar; Look at me, What 

a surprise; The bad-tempered ladybird; In the bathroom; My 

sandcastle, Cheeky monkey’s tales 

  
 

 


