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RELACIÓ DE CONTINGUTS QUE ES TREBALLARAN DURANT EL TERCER TRIMESTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS 

 

 
 

DESCOBERTA D’UN MATEIX  I  DELS ALTRES 

 

- Escoltar, cantar i seguir les consignes de la classe de psicomotricitat. 
- Control i coordinació dels moviments en els salts i els desplaçaments. 
- Mostrar confiança en les seves possibilitats motrius 
- Desenvolupar nocions de geometria a través del treball psicomotriu: rodó, quadrat i 

grans, mitjans i petits. 
- Millora de l'equilibri i l'agilitat. 
- Treball d'hàbits: treure i posar els mitjons, endreçar-los i ser polits a les classes de 

psicomotricitat. 
- Saber relaxar-se en acabar les sessions de psicomotricitat seguint la música i 

controlant la postura . 

 
 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 

PROJECTES 

 

-  Els colors de la Primavera: 
- Observació dels canvis que es produeixen en aquesta estació de l'any: en els                    

arbres, les flors, les plantes  i els insectes. 
- Observació directa de les flors del nostre entorn. 

 
- L’Hort. 

Recollim. 
            Plantem. 
            Reguem, netegem i cuidem el nostre hort. 

- Participació en les festes i tradicions catalanes. 
            Sant Jordi. 
            Festa de Final de Curs. 
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- Estada de Colònies per conviure amb els companys/es i viure la natura. 
 

 MATEMÀTIQUES 

 
- Escriptura de la data amb lletres i números. 
- Escriptura correcta de la grafia dels nombres treballats. 
- Associació de la grafia amb la quantitat dels nombres treballats. 
- La sèrie numèrica. (1,2,3,4 i 5) 
- Classificacions donades dues qualitats, una en positiu i una en negatiu. 
- Problemes de càlcul mental. 
- Seriacions de tres elements. Representació gràfica. 
- Orientació en l’espai:  

-Davant/darrera. 
-Representació gràfica dels elements que es troben en un recorregut. 

- Cossos geomètrics: cub, esfera i cilindre i les seves cares (quadrat i cercle). 
- Comparem i mesurem alçades. 
- Comparació, ordenació i classificació d’objectes. 
- Situació en el temps. 
- Participació en els Grups Interactius. 

 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 

 
- L’art a través de l’Antoni Tàpies: creació d'obres i exposició. 
- Dibuix de la figura humana. 
- Dibuix del natural: els arbres i les flors. 
- Pintura mural. 
- Collage.   
- Modelatge. 
- Utilització de les tècniques de retallar, enganxar, estripar, punxar, estampar, pintar. 

 

LLENGUATGE VERBAL 

 

- Vocabulari relacionat amb els temes treballats. 
- Actitud d’escolta i respecta en les converses a la rotllana. Aixecar la mà, torn de 

paraula. 
- Estructuració correcte de la frase. 
- Articulació i pronunciació correcte dels sons.  
- Explicació ordenada i entenedora de vivències. 
- Atenció i comprensió de contes explicats o llegits per l’adult. 
- Lectura i descripció d’imatges. 
- Textos literaris: endevinalla, rodolí, dita, poema i cançó. 
- Deducció de paraules escrites.  
- Reconeixement global de paraules conegudes. 
- Associació so-grafia. 
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- Còpia de paraules i frases senzilles. 
- Escriptura espontània. 
- Realització de traços. 
- Escriptura del nom i cognom. 
- Reconeixement d’alguns noms dels companys/es. 
- Apropament de l’alumnat amb diversitat lingüística a la llengua vehicular de l’escola. 

 
LLENGUATGE MUSICAL 

 
- Introducció dels instruments de vent: flauta, clarinet i trompeta. 
- Contes musicals diversos: Peer Gynt, En Pere i el Llop... 
- Presentació d'un compositor famós (Mozart, Bach, Haydn...) i audició d'algunes de les 

seves peces musicals. 
- Experimentació de ritme i so amb el propi cos i la veu (exercicis per a treballar 

l'emissió correcta de la veu). 
- Memorització i interpretació de cançons més complexes en quant a afinació i text. 
- Continuació dels continguts transversals iniciats al primer trimestre. 

 
ENGLISH  

 

 

• Salutacions i presentacions: Hello; Bye –bye; How are you? I’m fine, thank you; 
What’s your name? My name’s … 
• Temes treballats: Colours, Feelings (happy/angry, sad, bored, tired), Actions (stand 
up, sit down, listen to me, come in, line up, tidy up, …), Food (biscuit, ice-cream, cake, 
sandwich, apple, banana…), House (bed, chair, bathroom) 
• Cançons i cantarelles: The hello song, Make a circle, 1-2-3 listen to me, It’s spring, 
It’s, hot, Red/blue/yellow song, Five little monkeys, Are you hungry?, The hungry 
monkey, One banana, two bananas, If you’re happy... 
• Contes: Good morning; I’m hungry; The very hungry caterpillar; Oink, oink, Cheeky 
monkey’s tales… 

       
        
 
       
 
     
 


