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CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE 

   P-3 EDUCACIÓ INFANTIL  

CURS 2018-2019 

                                                                                      

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

nenes de 3 i 4 anys al llarg d’aquest  tercer 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’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

  ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

- Agilitat motriu: l’equilibri i coordinació oculo-manual.  

- Nocions  bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps. 

- Confiança en les pròpies possibilitats d’acció. 

- Treball de la creativitat mitjançant l’acció amb materials divers. 

- Aprofundiment en els hàbits d’higiene, d’autonomia, de treball i d’organització.  

- Millora en el domini de l’expressió corporal mitjançant el gest i el control de la 

postura. 

 

ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL 

 

- Observació del paisatge i els canvis  atmosfèrics a la primavera:  el sol, la calor, els  

arbres, les flors, els fruits, els colors, les plantes i l’hort. 

- Respecte i cura per l’entorn natural del nen/a. 

- Observació de les  plantes: les diferents parts, les flors i els  colors, ... respecte i cura 

de les  plantes.  

- Observació dels animals de la granja. Semblances i diferències. 

- Respecte pels animals. 

- Observació d’altres  éssers  vius propis de la primavera: ocells, formigues, 

papallones, marietes, ... 
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- Participació en les festes: Sant Jordi  

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 

- Identificació i treball  amb objectes  de la  vida quotidiana: 

- Els colors bàsics 

- Les formes: cercle, quadrat i triangle 

- Les mides: gran, mitjà i petit 

- Agrupació d’objectes segons  criteris de : colors, formes i mides. 

- Reconeixement i inici de la grafia 1, 2, 3 

- Ús oral dels nombres naturals. (panell numèric) 

- Inici del concepte quantitatiu dels nombres. 

- Seriacions de dos elements. 

- Seqüències temporals 

- Observació d’atributs d’un element. 

 

LLENGUATGE   ORAL 

 

- Interiorització de les informacions. 

- Textos orals i de tradició  popular. 

- Utilització  adequada  de frases  senzilles. 

- Memorització  de cançons, poemes, dites, etc. 

- Expressió de vivències. Participació en les diferents  situacions  comunicatives. 

- Comprensió i utilització de vocabulari  nou. 

- Esforç per parlar i expressar-se  adequadament de forma oral. 

- Respecte  pel  torn de paraula  d’un  mateix i dels altres. 

- Escolta  atenta  de  contes i de  les  explicacions  que  es  fan a l’aula. 

 

 

LLENGUATGE  ESCRIT 

 

- Identificació del seu nom propi. 
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- Continuació de l'escriptura del nom propi. 

- Reproducció de diferents tipus de traç. 

- Identificació de les lletres  del nom propi  en  altres  paraules. 

- Percepció de les semblances i diferències  entre els noms  dels  nens  i nenes  de la  

classe. 

- Interès i respecte per escoltar i mirar contes. 

 

LLENGUATGE  VISUAL i PLÀSTIC 

 

- Utilització  de tècniques  i d’estris  bàsics. 

- Gaudir i respectar els  propis treballs  plàstics  i  els  dels  altres 

- Descoberta dels diferents  colors  presents  a  la  natura (les   flors). 

- Representació  d’un fet o situació  viscuda. 

- Exercitació d’habilitats  motrius  pel  domini  en  el  traç. 

- Conèixer l’obra de Joan Miró: els  colors, les  formes, els  estris  que  utilitzava, ... 

 

LLENGUATGE  MUSICAL 

 

-  Danses  senzilles 

- Educació de l'oïda: qualitats del so (intensitat piano/fort) i ( durada llarg/curt). 

 

LLENGUA ANGLESA 

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

- Temes a treballar: Colours (blue, yellow, red, green), Feelings (happy/angry, sad), 

actions (stand up, sit down, listen to me, make a line), , Food (apple, banana, sandwich), 

Numbers (one – three). 

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

you?, Banana, apple... 

-  Contes: The Three King’s Day, Cheeky monkey’s tales, … 


