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 CONTINGUTS  PRIMER TRIMESTRE 
 P-3 COMUNITAT DE PETITS 

 
CURS 2018-2019 

 

Aquest document pretén explicar breument la tasca que desenvoluparem amb els 

nens i nenes de 3 anys al llarg d’aquest primer trimestre de curs. Ens agradaria que 

aquesta fos una lectura amena i comprensible per compartir amb vosaltres el procés 

d’aprenentatge dels vostres fills i filles. 

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN DURANT EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

- Adaptació als ritmes, rutines i hàbits de la vida de l’escola. 

- Orientació en l’espai d’entrada, de la classe i de l’edifici d’infantil. 

- Manifestació de les pròpies necessitats. 

- Constatació i manifestació de les pròpies vivències, emocions i sentiments. 

- Expressió oral de vivències, emocions i necessitats. 

- Acceptació de la separació de l’adult que l’acompanya. 

- Hàbits d’autonomia en el vestir, menjar, etc. 

- Identificació de les persones i l’organització de l’entorn escolar. 

- Participació en la vida de l’escola. 

- Interès per la relació afectiva amb els/les mestres i els companys/es. 

- Confiança i seguretat progressiva en les seves possibilitats. 

- Interès per vèncer les dificultats superables.                           

                               

CONTINGUTS DE LES DIFERENTS ÀREES D’ENSENYAMENT-

APRENENTATGE 

 

ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

- Coneixement i domini del seu cos. 

- Manipulació/ experimentació amb diferents objectes. 

- Utilització dels sentits i identificació de sensacions. 
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- Possibilitats del cos i jocs motrius (desplaçaments, arrossegament, carreres, 

salts…). 

- Jocs a l’exterior. 

- Coordinació de les habilitats manuals en la motricitat fina (agafar bé el llapis, fer 

la pinça, el gargot, el dibuix…) activitats de joc (enfilar boles, omplir pots amb 

farina,pinçar boles,dibuixar amb pinzells a la sorra, al porxo…). 

- Habilitats socials de treball i convivència. 

- Autonomia personal en la higiene i neteja del cos. 

- Representació mínima d’accions i escenes de la vida quotidiana (joc simbòlic). 

ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL 

- Coneixement dels companys, dels mestres i de les classes. 

- Identificar els companys/es i les mestres pel seu nom. 

- Observació i reconeixement d’altres espais de l’escola. 

- Observació del temps de cada dia. 

- Participació en les festes populars (Castanyada, Santa Cecília i Nadal). 

- Observació dels efectes produïts a la tardor: caiguda de les fulles, colors… 

- Gust dels fruits de la tardor ( castanya, magrana, mandarina i carbassa). 

- El nom de la classe. 

- Participació en els espectacles de l’associació cultural. 

- Propietats dels objectes  (colors bàsics, la mida gran/petit). 

- Agrupació d’objectes. Relació de pertinença. 

- Distinció (dins/fora, molts/pocs/un). 

- Ús oral dels nombres naturals. Concepte numeral del “1”(noció de quantitat). 

- Seriacions de 2 elements. 

- Descoberta de les qualitats dels elements naturals de l’entorn amb les sortides. 

 

ÀREA COMUNICACIÓ  I LLENGUATGES 

LL. ORAL 
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- El llenguatge oral com a llengua de comunicació. 

- Escolta i comprensió de consignes i contes. 

- Identificació i utilització de vocabulari nou. 

- Memorització d’endevinalles, lletres de cançons i petits poemes. 

- Inici a la utilització i respecte del torn de paraula. 

- Participació en les converses de grup. 

LL. VISUAL I PLÀSTIC 

- Experimentació amb diferents tècniques bàsiques (dibuix, pintura, collage, 

estripar, fer boles, punxar, enganxar, ...). 

- Modelatge amb plastilina i fang . 

- Percepció sensorial manipulant diferents materials. 

- Control de l’espai gràfic. 

- Representació del traç lliure, gargot, vertical. 

LL. MUSICAL 

- Descoberta dels sons onomatopeics que podem fer amb el propi cos. 

- Identificació dels sons ambientals. 

- Cançó relacionada amb el nom de la classe. 

- Preparació Santa Cecília (Diada de la Música). 

- Cançons ritmades. 

- Dansa de la Castanyada. 

 

LL. ANGLESA 

- Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye... 

-  Temes a treballar: Colours (blue, yellow, red, green), Body (ears, eyes, mouth),  
Actions (stand up, sit down, listen to me, sleep, close…). 

- Cançons i cantarelles: The hello song, Make a circle, One banana, Listen to me, 
Bye bye Cheeky. 

- Contes:  Cheeky monkey’s tales. 


