
 

 

 

 

  

 

 

CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE 
COMUNITAT DE PETITS:  5 ANYS 
CURS 2018 - 2019 

 

ADAPTACIÓ A LA VIDA DE L’ESCOLA 

 Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions del 

dia a dia a l’escola comptant amb l’ajut de les persones adultes o els 

iguals. 

 Acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics 

dels altres. 

 Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en 

projectes compartits.  

 Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. 

 Adquisició d’hàbits i rutines referits a la cura del cos. 

 Identificació de les emocions bàsiques. 

 Confiança i seguretat en els progressos propis. 

 Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais 

col·lectius.  

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES  

 Gust i valoració pel joc. 

 Adaptació i assimilació de les normes i rutines d'actuació a les 

classes de psicomotricitat. 

 Mostra iniciativa en les propostes de les sessions. 

 Col·laboració en la recollida dels materials. 

 Expressió d'emocions. 

 Desenvolupament de l'equilibri dinàmic 



 

 

 

 

  

 Compartir els materials i els espais de jocs amb els altres. 

 Millora dels hàbits d’autonomia i higiene personal. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar 

informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys/es de 

classe, i organitzar-la en els diferents models. 

 Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i 

plantes en contextos diversos. 

 Aproximació als elements propis de la tardor des del sentit del tacte. 

 Descripció d’objectes amb adjectius que defineixen les textures que 

tenen: suau, aspre, tou, dur, punxegut, enganxós, rugós 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta del projecte del nom de la 

classe, cercar informació de diferents fonts, fer-se preguntes i 

compartir-ho amb els companys/es. 

 Verbalització dels processos d’aprenentatge del projecte. 

 Identificació i participació en les festes i tradicions catalanes. 

 Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups 

socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les 

persones de l’entorn proper.  

 

L’entorn a través de les matemàtiques: 

 Construcció de la noció de quantitat fins el 6 i inici de la seva   

representació a través de la manipulació i el joc. 

 Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i 

agrupar reconeixent la modificació de les quantitats i fent 

estimacions de resultats. 



 

 

 

 

  

 Iniciació a la lògica a través de jocs. 

 Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les 

característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de 

longitud, capacitats, massa, temps, temperatura, fent estimacions i 

prediccions i usant unitats no convencionals. 

 Observació i identificació de figures tridimensionals i planes que 

formen part de l’entorn. 

 Consciència del pas del temps: dies de la setmana, mesos i 

esdeveniments puntuals. Ús del calendari. 

 Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i 

activitats de la vida quotidiana. 

 Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició i la distància 

respecte d’un punt determinat. 

 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 

 Ús  de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de 

manera creativa. 

 Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, 

collage, modelatge, estampació... 

 Ús del dibuix com a mitjà de representació. 

 Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar 

i plegar, adquirint la coordinació oculomanual.  

 Utilització correcte dels estris emprats: pinzells, punxó, cola, 

estisores ... 

 Potenciació de la imaginació i creativitat.  



 

 

 

 

  

 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

 

 Exploració dels recursos creatius i expressius de la veu: exploració 

de les possibilitats sonores de la veu i del timbre de les veus dels 

companys/es. 

 Ball de danses infantils. 

 Cantarelles, jocs i contes musicals. 

 Interpretació de cançons populars infantils i tradicionals de les 

festes de l’any amb diferents intensitats i ritmes. 

 Esforç per mantenir atenció, concentració i una postura correcta en 

l’execució de cançons.  

 Interpretació de la pulsació (el ritme intern de la música) a diferents 

parts del cos, amb instruments i a diversos tempos (ràpid, mig i lent). 

 Educació de l’oïda: la intensitat. Percepció dels sons forts, pianos, 

creixents i decreixents, així com les corresponents grafies (f, p, < i 

>). Reconeixement auditiu amb resposta corporal o escrita, i 

interpretació (vocal o instrumental) a partir de la lectura de la grafia 

o del gest de direcció.  

 Expressió oral d’idees, emocions i experiències que desvetlla el fet 

artístic. 

 Curiositat per descobrir el món musical amb les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

LLENGUATGE VERBAL  

 

 Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació. 

 Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les 

normes que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, 

atenció, manteniment i canvi de tema. 

 Escolta i comprensió de narracions, contes , cançons, llegendes, 

poesia, endevinalles i dites, com a font de plaer i d’aprenentatge. 

 Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de 

materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres , en suport de 

paper o digital, que contenen text escrit. 

 Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara 

identificació de paraules significatives i usuals, reconeixement de 

lletres. 

 Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són 

ara contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la 

creació de mons imaginaris. 

 Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència 

so-grafia, segmentació sil·làbica: paraula, lletra i so. 

 Iniciació de l’escriptura i lectura del nom i el cognom. 

 Iniciació de la lectura i l’escriptura dels dies de la setmana. 

 Interès per la iniciació de l’escriptura de missatges curts i paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ANGLÈS 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How are 

you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s... 

 Temes treballats:Colors, parts of the body, numbers 1-5, seasons 

(autumn), Halloween, Christmas. 

 Cançons: The hello song; It’s Halloween; The jungle gym; The colours 

song; Bye bye song; We wish you a Merry Christmas, head shoulders knees 

and toes,  

 Cantarelles: One potato, two potatoes…; One, two, three, listen to me... 

 Contes:Whats the matter? (Cheeky Monkey); Colour me happy, The 

seasons, Clifford’s first autumn, Peter pumpkin eater, Christmas story… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CONTINGUTS SEGON TRIMESTRE 
COMUNITAT DE PETITS:  5 ANYS 
CURS 2018- 2019 

 

LA VIDA DE L’ESCOLA 

 

ADAPTACIÓ A LA VIDA DE L’ESCOLA 

 Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions del 

dia a dia a l’escola comptant amb l’ajut de les persones adultes o els 

iguals. 

 Acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics 

dels altres. 

 Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en 

projectes compartits.  

 Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. 

 Adquisició d’hàbits i rutines referits a la cura del cos. 

 Identificació de les emocions bàsiques. 

 Confiança i seguretat en els progressos propis. 

 Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais 

col·lectius.  

 Expressió i comprensió del llenguatge no verbal (gestos) per 

comunicar-se i expressar sentiments i emocions. 

 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES  

 Cura i neteja personal en moments en què es pot embrutar o quan s’ha 

embrutat  

 Respecte pel material de joc i per l'espai del gimnàs. 

 Respecte per les normes de la sessió de psicomotricitat. 



 

 

 

 

  

 Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del 

cos: emocionals, sensorials i perceptives, motrius, afectives i 

relacionals, expressives i cognoscitives  

 Gaudir de les activitats organitzades a psicomotricitat i aportar 

interès i comentaris positius per la bona marxa de la sessió. 

 Aprendre a inspirar i espirar de forma dinàmica i calmada. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar 

informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys/es de 

classe, i organitzar-la en els diferents models. 

 Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i 

plantes en contextos diversos. 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta del projecte del nom de la 

classe, cercar informació de diferents fonts, fer-se preguntes i 

compartir-ho amb els companys/es. 

 Verbalització dels processos d’aprenentatge del projecte. 

 Identificació i participació en les festes i tradicions catalanes. 

 Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups 

socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les 

persones de l’entorn proper.  

 L’entorn a través de les matemàtiques: 

 Construcció de la noció de quantitat fins el 7i inici de la seva 

representació a través de la manipulació i el joc. 

 Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i 

agrupar reconeixent la modificació de les quantitats i fent  

 Iniciació a la lògica a través de jocs. 



 

 

 

 

  

 Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les 

característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de 

longitud, capacitats, massa, temps, temperatura, fent estimacions i 

prediccions i usant unitats no convencionals. 

 Observació i identificació de figures tridimensionals i planes que 

formen part de l’entorn. 

 Consciència del pas del temps: dies de la setmana, mesos i 

esdeveniments puntuals. Ús del calendari. 

 Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i 

activitats de la vida quotidiana. 

 Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició i la distància 

respecte d’un punt determinat. 

 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC 

 

 Ús  de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de 

manera creativa. 

 Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, 

collage, modelatge, estampació... 

 Ús del dibuix com a mitjà de representació. 

 Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar 

i plegar, adquirint la coordinació oculomanual.  

 Utilització correcte dels estris emprats: pinzells, punxó, cola, 

estisores ... 

 Potenciació de la imaginació i creativitat.  

 

 



 

 

 

 

  

LLENGUATGE MUSICAL 

 

 Apreciació del silenci com a punt de partida per fer música. 

 Interpretació de cançons de diferents parts del món. 

 Audició de músiques i instruments de diferents parts del món. 

 Reconeixement visual i auditiu, i denominació, d’alguns instruments 

musicals: violí, guitarra, flauta, piano, contrabaix, trompeta, saxo i 

xilòfon.  

 Consolidació de la pulsació (regular i precisa).  

 Educació de l’oïda: durada. Reconeixement auditiu de diferents 

durades: sons llargs i curts, i equiparació de la seva representació 

gràfica amb les figures de blanca i negra.   

 Imitació de fórmules rítmiques. 

 Interpretació (vocal i instrumental), lectura i representació 

escrita de les figures de blanca i negra.  

 Escolta d’obres musicals amb atenció i silenci. 

 

 

LLENGUATGE VERBAL  

 

 Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació. 

 Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes 

que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, 

manteniment i canvi de tema. 

 Escolta i comprensió de narracions, contes , cançons, llegendes, 

poesia, endevinalles i dites, com a font de plaer i d’aprenentatge. 

 Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de 

materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres , en suport de 

paper o digital, que contenen text escrit. 



 

 

 

 

  

 Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara 

identificació de paraules significatives i usuals, reconeixement de 

lletres. 

 Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són 

ara contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la 

creació de mons imaginaris. 

 Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència 

so-grafia, segmentació sil·làbica: paraula, lletra i so. 

 Progressió de l’escriptura i lectura del nom i el cognom. 

 Iniciació de la lectura i l’escriptura dels dies de la setmana. 

 Interès per la iniciació de l’escriptura de missatges curts i paraules. 

 

 

ANGLÈS 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How 

are you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s 

 Temes treballats:Colors, parts of the body, The weather (sun, snow, 

rain, sun), Feelings (happy/angry, sad, bored, tired), actions (stand 

up, sit down, listen to me, come in, line up, tidy up, …), seasons 

(winter), Carnival, Easter 

 Cançons: The hello song; It’s Winter; The colours song; Bye bye song, 

I’m a little snowman, Old Macdonald had a farm 

 Cantarelles: One potato, two potatoes; One, two, three, listen to me, 

Red/yellow/blue..., Red and yellow, Hands up 

 Contes: The very hungry caterpillar, The snowman 

 

 

 



 

 

 

 

  

CONTINGUTS  TERCER  TRIMESTRE 
COMUNITAT DE PETITS:5  ANYS 
CURS 2018 - 2019 

 

LA VIDA  A   L’ESCOLA 

 
 Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions del 

dia a dia a l’escola comptant amb l’ajut de les persones adultes o els 

iguals. 

 Acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics 

dels altres. 

 Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en 

projectes compartits.  

 Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg. 

 Adquisició d’hàbits i rutines referits a la cura del cos. 

 Identificació de les emocions bàsiques. 

 Confiança i seguretat en els progressos propis. 

 Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais 

col·lectius.  

 

DESCOBERTA  D’UN  MATEIX  I DELS ALTRES 

 

 Mostrar respecte per les normes de la sessió de psicomotricitat. 

 Identificar les diferents parts del cos: genoll, canell, turmell... 

 Saber escoltar en silenci les propostes i converses a la sessió de 

psicomotricitat. 

 Equilibri estàtic i dinàmic. 

 Diferents tipus de llançaments amb varietat d'objectes. 

 Els desplaçaments: saltant, caminant, corrent, reptant i grimpant. 



 

 

 

 

  

 La relaxació en finalitzar la classe: control de la postura i la 

respiració. 

 Realització del dibuix de la figura humana.  

 

 

DESCOBERTA  DE L’ENTORN 
 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar 

informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys/es de 

classe, i organitzar-la en els diferents models. 

 Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i 

plantes en contextos diversos. 

 Curiositat i iniciativa per la descoberta del projecte del nom de la 

classe, cercar informació de diferents fonts, fer-se preguntes i 

compartir-ho amb els companys/es. 

 Verbalització dels processos d’aprenentatge del projecte. 

 Identificació i participació en les festes i tradicions catalanes. 

 Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups 

socials, tot establint relacions de respecte i col·laboració amb les 

persones de l’entorn proper.  

 

L’entorn a través de les matemàtiques: 

 Construcció de la noció de quantitat fins el 9 i inici de la seva 

representació a través de la manipulació i el joc. 

 Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i 

agrupar reconeixent la modificació de les quantitats i fent  

 Iniciació a la lògica a través de jocs. 



 

 

 

 

  

 Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les 

característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de 

longitud, capacitats, massa, temps, temperatura, fent estimacions i 

prediccions i usant unitats no convencionals. 

 Observació i identificació de figures tridimensionals i planes que 

formen part de l’entorn. 

 Consciència del pas del temps: dies de la setmana, mesos i 

esdeveniments puntuals. Ús del calendari. 

 Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i 

activitats de la vida quotidiana. 

 Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició i la distància 

respecte d’un punt determinat. 

 Convivència a les colònies: Can Solà. 

 

COMUNICACIÓ  I  LLENGUATGES 

 
LLENGUATGE VISUAL  I  PLÀSTIC 

 

 Ús  de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de 

manera creativa. 

 Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques: dibuix, pintura, 

collage, modelatge, estampació... 

 Ús del dibuix com a mitjà de representació. 

 Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar 

i plegar, adquirint la coordinació oculomanual.  

 Utilització correcte dels estris emprats: pinzells, punxó, cola, 

estisores ... 

 Potenciació de la imaginació i creativitat.  

 



 

 

 

 

  

LLENGUATGE   MUSICAL 

 

 Interpretació i memorització de cançons populars i de les festes de 

l’any. 

 Exploració del so de les 7 notes de l’escala de Do Major,  i 

interpretació afinada de les mateixes en ordre ascendent. 

 Identificació visual de la clau de sol i del pentagrama.  Percepció i 

exploració de la forma i significat de la clau de sol. 

 Ball de danses i/o coreografies senzilles. 

 Atenció i respecte en les interpretacions i produccions artístiques. 

 

LLENGUATGE VERBAL  

 

 Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació. 

 Gust per participar en les converses amb l’ús progressiu de les normes 

que regeixen els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, 

manteniment i canvi de tema. 

 Escolta i comprensió de narracions, contes , cançons, llegendes, 

poesia, endevinalles i dites, com a font de plaer i d’aprenentatge. 

 Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de 

materials de l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres , en suport de 

paper o digital, que contenen text escrit. 

 Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara 

identificació de paraules significatives i usuals, reconeixement de 

lletres. 

 Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són 

ara contes, relats, rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la 

creació de mons imaginaris. 



 

 

 

 

  

 Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència 

so-grafia, segmentació sil·làbica: paraula, lletra i so. 

 Progressió de l’escriptura i lectura del nom i el cognom. 

 Iniciació de la lectura i l’escriptura dels dies de la setmana. 

 Interès per la iniciació de l’escriptura de missatges curts i paraules. 

 Curiositat per conèixer quin és el missatge que ens aporta un escrit. 

 Correspondència a través de cartes, utilitzant les bústies.  

 

 

LLENGUA  ANGLESA 

 

 Salutacions i presentacions: Hello, Good morning, Bye, See you, How 

are you? I’m fine, thank you, What’s your name? My name’s 

 Temes treballats:Colors, parts of the body, Feelings (happy/angry, 

sad, bored, tired), actions (stand up, sit down, listen to me, come in, 

line up, tidy up, …), food, seasons (spring, summer) 

 Cançons: The hello song; It’s spring, it’s hot; The colours song; Bye 

bye song, Old Macdonald had a farm, Good morning, Ten brown 

sausages, Please come in 

 Cantarelles: One potato, two potatoes…; One, two, three, listen to 

me, Red/yellow/blue..., Red and yellow, Hands up, EeneyMeeneyMiney 

Moe; One, two, three, listen to me.: Cinderella dressed in yellow 

 Contes: I like bananas; The very hungry caterpillar; Look at me, What 

a surprise; The bad-tempered ladybird; In the bathroom; My 

sandcastle, Cheeky monkey’s tales 

 
 

 


