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RELACIÓ DE CONTINGUTS QUE ES 

TREBALLARAN DURANT EL PRIMER 

TRIMESTRE 

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS 

 

 

 
ADAPTACIÓ A LA VIDA DE L’ESCOLA 
 

- Actitud positiva durant l’estada a l’escola. 

- Adaptació als nous canvis. 

- Adaptació als diferents moments i les diferents situacions dins de l’escola (joc, 
tasques de grup, tasques individuals). 

- Orientació en els nous espais. 

 
DESCOBERTA D’UN MATEIX I  DELS ALTRES 
 

- Realització els hàbits d’autonomia, higiene, ordre, treball, convivència. 

- El cos: coneixement i ús pràctic de les parts del propi cos a partir del moviment, de 
l’observació d’ell mateix i de l’altre i del joc simbòlic. 

- Salt sobre una superfície dura i sobre una de flexible, salt d'alçada. 

- Girs: tombarelles i croquetes. 

- Manipulació de diferents materials: mòduls de psicomotricitat, pilotes de diferents 
mides, fustes, mocadors de roba. 

- Realització de jocs dirigits. 

- Confiança amb les seves possibilitats. 

- Coordinació ull – mà. 

- Domini progressiu de les habiitats motrius bàsiques: to muscular, equilibri, postures 
diverses i respiració. 

- Dibuix de la figura humana. 

- Presa de consciència de que hi ha algunes accions en que ens podem embrutar i cal 
protegir i tenir cura de la nostra roba. 

- Actitud positiva amb els companys i els adults. 
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DESCOBERTA DE L’ENTORN 
 

PROJECTES 

 

- Petit projecte d’investigació que dóna nom a la classe. 

- Els colors de la tardor:  
 Observació i identificació dels canvis en el paisatge: colors i arbres. 
 Observació de fruits secs i fruites de temporada. 
 Participació en la festa de la tardor. 

- Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, sol, pluja, vent, núvols, entre 
altres i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana. 

- Iniciació al treball de l’hort. 

- Participació en les festes: Castanyada, Santa Cecília i Nadal. 

 
MATEMÀTIQUES 
 

- Les qualitats dels objectes. 

- Classificacions a partir de les qualitats dels objectes: color, mida i forma. 

- Ordenació de llargada, mida i seqüències temporals. 

- Seriacions de dos elements quotidians. 

- Resolució de problemes. 

- Aplicació d'estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar. 

- Relació dels números amb la seva quantitat. 

- Situació en l’espai: davant – darrera – costat  /  a sobre - a sota 

- Reconeixements i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que 
són presents en situacions quotidianes. 

- Identificació de figures geomètriques. Cercle, Quadrat, Triangle. 
 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 
 

- Observació i presa de consciència dels colors reals i les formes que tenen els 
elements abans de dibuixar-los. 

- Els colors de la tardor. 

- Tècniques: estripar, punxar, retallar, enganxar, pintar, estampar i modelar. 

- Ús correcte del punxó, llapis, pinzell i tisores. 

- Traç: vertical, horitzontal, diagonal, ondulat i dentat. 
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LLENGUATGE MUSICAL 
 

- Percepció del so i del silenci, i dels sons de l'entorn. 

- Experimentació vocal i de percussió corporal. 

- Expressió corporal a partir de jocs musicals, audicions i danses. 

- Cançons senzilles gesticulades. 

- Interpretació de cançons amb acompanyament instrumental de percussió (caixa xinesa, 
claves i pandereta). 

- Escolta atenta d'audicions musicals. Identificació d'alguns instruments. 

- Danses senzilles: coordinació de ritme i moviment. 
 

LLENGUATGE VERBAL 
 

- Explicació de vivències. 

- Conversa col·lectiva: 
· Demanar el torn de paraula. 
· Escoltar els altres nens i nenes. 
· Seguir el tema de conversa. 
· Construcció de frases simples a nivell oral. 

- Comprensió de les instruccions i les pautes donades. 

- Comprensió del llenguatge no verbal com expressió de les emocions. 

- Atenció i comprensió de contes explicats i/o llegits per l’adult. 

- Memorització de textos orals o de tradició popular. 

- Escriptura del nom propi sense model. 

- Escriptura del nom d’altres nens i nenes amb model. 

- Identificació del nom de la primera lletra del seu nom i el d’alguns nens/es. 

- Iniciació de la pràctica d’associar so – grafia. 

- Participació en les Tertúlies dialògiques.  

- Participació a les tardes d’Ambients. 
 

ENGLISH  

- Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye-bye, See you 

- Temes treballats: Colours (blue, yellow, red, green, orange, brown), boy/girl/teacher, 
Feelings (happy/angry), actions (stand up, sit down, listen to me, come in, line up…), 
Autumn, Christmas 

- Cançons i cantarelles: The hello song, Make a circle, Good morning, 1-2-3 listen to 
me, Eeny meeny miney moe, Autumn time is coming, Christmas song 

- Contes: Cheeky Monkey tales,  My seasons, Clifford’s first autumn, Peter pumpkin 
eater, Christmas story. 


