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CONTINGUTS SEGON TRIMESTRE 

   P-3 EDUCACIÓ INFANTIL  

CURS 2018-2019 

 P-3 EDUCACIÓ INFANTIL   

CURS 2017-2018    

Aquest document pretén explicar breument la tasca que desenvoluparem amb els nens i 

nenes de 3 anys al llarg d’aquest segon trimestre de curs.   

Aquest continguts són orientatius i s’aniran ampliant i/o modificant segon les necessitats 

que sorgeixin del treball dels projectes. 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  EN  LES DIFERENTS  ÀREES  

D’ENSENYAMENTAPRENENTATGE  

ÀREA  DE  DESCOBERTA  D’UN  MATEIX  I  DELS  ALTRES                                 

- Hàbits d’higiene: progressar en la utilització del mocador per a mocar-se.  

- Hàbits d’autonomia: posar i treure la bata i l’abric, cordar i descordar botons, 

treure’s i posar-se les sabates, guardar els objectes personals a  la motxilla.  

- Hàbits de treball, autonomia i escolta atenta.  

- Prendre consciència dels propis límits (adonar-se de situacions perilloses).  

- Control  de la postura: seure amb correcció.  

- Coordinació de les habilitats en la motricitat fina (agafar correctament el llapis, el 

punxó, pintar dins uns límits, inici del retallat, etc.).  

- Agilitat motriu: salts d’alçada, salts amb desequilibri, caigudes, equilibri amb 

alçada, equilibri amb objectes, balanceig i girs horitzontals i verticals.  

- Prendre consciència de les diferents parts del nostre cos i de les dels altres. 

- Necessitats bàsiques del cos: abrigar-se, alimentar-se, tenir cura d’un mateix, 

mocar-se, etc.   
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ÀREA  DE  DESCOBERTA  DE  L’ENTORN  

- Compartir les  joguines i el material comú.  

- Cooperació i ajuda en les diferents tasques de la classe.  

- Participació en les activitats de grup.  

- Participació en els espectacles de l’Associació Cultural.  

- Observació dels efectes produïts per l’hivern, el fred, la boira, els colors, els 

arbres, les glaçades,....  

- Propietats dels objectes:      

- Colors (Blau, vermell, verd, groc).  

- Mides: petit- mitjà- gran.  

- Formes i volums: cercle i quadrat.  

- Jocs de lògica.  

- Seriacions de dos elements.  

- Reconeixement i inici de l’escriptura de la grafia del número 1, introducció del 

número 2.  

- Ús oral dels nombres naturals. Inici del concepte quantitatiu dels nombres 1, 2, 3  

ÀREA  DE  COMUNICACIÓ  I   LLENGUATGE  

LL. ORAL  

- Iniciació en el llenguatge escrit del propi nom i reconeixement del nom d’alguns 

companys de la classe.  

- Comprensió de contes.  

- Iniciativa i interès per participar en les converses.  

- Respecte pel torn de paraula.  

- Comprensió i utilització del vocabulari nou, especialment els projectes de:  “l’Hivern”,  “el 

Carnestoltes”, “el Nom Propi”, “Descobreixo el meu cos”.  

- Memorització de poemes, endevinalles i lletres de cançons.  

- Domini progressiu de l’ús de la frase.  

- Atenció a les explicacions de l’adult i dels altres companys.  



   3  

- Reproducció de diferents sons onomatopeics.  

- Progressió en la pronúncia de sons.                                                                  

- Aproximació al llenguatge escrit:    

Identificació del seu nom escrit.   

Identificació de les lletres del nom.  

                   Reconeixement de la lletra inicial del seu nom.  

Confecció del nom propi.  

          Inici a l’escriptura del propi nom.                                                    

  

LL. VISUAL  I  PLÀSTIC  

- Utilització de diferents tècniques bàsiques de dibuix, pintura, collage, punxar, enganxar, 

retallar...  

- Experimentació i manipulació de diferents materials (paper, llana, tisores, cola, etc.).  

- Modelatge amb plastilina i fang.  

- Representació del traç lliure: el gargot i el dibuix.  

- Iniciació a la representació de la figura humana.  

- Control de l’espai gràfic.  

- Representació del traç horitzontal i vertical.  

- Representació d’un fet o una activitat viscuda.  

- Treball del traç amb diferents materials.  

- Gust i interès per les pròpies creacions i dels altres.  

 LL. MUSICAL  

- Iniciació a la pulsació  

- Cançons populars  

- Presentació de diferents instruments musicals  

- Cançó/dansa Festa benvinguda Intercanvi             
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LL. ANGLESA  

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

- Temes a treballar: Colours (blue, yellow, red, green, orange, brown), Feelings 

(happy/angry, sad), actions (stand up, sit down, listen to me, make a line), Clothes 

(hat, skirt, dress...) 

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

Red/yellow/blue song, Five little monkeys, The rainbow song, Hands up, Bye bye 

song  

- Contes:Cheeky monkey’s tales, Glad monster, sad monster and other tales 

  

 

 

  

                                               

                               


