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U.D. Les Quatre Estacions 
TEMPORITZACIÓ:  

ANUAL 

JUSTIFICACIÓ: Aquesta UD permet investigar a l’alumnat sobre les característiques de la natura a les Quatre Estacions ( tardor, hivern, primavera 

i estiu), tenint en compte les seves vivències, sentiments i experiències, per tal que s’hi sentin involucrats i protagonistes del seu aprenentatge. El 

pas de les estacions i les seves característiques no passen inadvertides per als nens i desperten la seva curiositat, per això són objecte d’estudi a 

l’educació infantil. 

 

METODOLOGIA 

La unitat didàctica  s’ha orientat per treballar les diferents estacions de l’any a tots els cursos fent servir els mateixos continguts. Els objectius i 

criteris d’avaluació també seran comuns en la mesura dels possible. Tot i això utilitzarem una metodologia de treball diferent a cada nivell que 

serà adaptada a les necessitats especíques i peculiar de cada nivell.  

A P3 la majoria de les activitats que es faran seran de: reconeixement visual, observació, manipulació i experimentació amb els diferents 

materials i elements característics de cada estació. (manipulació, degustació, classificació...) 

Comentar que totes les activitats es faran oralment. 

A P4  i P5 treballaran: treballarem de fent servir la mateixa metodologia però tenint més en conte el treball amb el llenguatge escrit. 

 

CAPACITATS 

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 
 
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 
 
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos 
llenguatges. 
 
6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 
culturals. 
 
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la 
integració social. 
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 CONTINGUTS OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A
R

E
A

 1
 

- CAP. 6. Temperatura i climatologia a la 

tardor.  

- CAP. 3 i CAP 6. Roba que es fa servir a la 

tardor. 

-  CAP. 6. Temperatura i climatologia de 

l’hivern. 

- CAP. 3 i CAP 6. Roba típica de l’hivern. 

- CAP. 6.Temperatura i climatologia de la 

primavera. 

- CAP. 3 i CAP 6. Roba típica de la 

primavera. 

- CAP. 6. Temperatura i climatologia de 

l’estiu. 

- CAP. 3 i CAP 6. Roba típica de l’estiu. 

 

 

- Adonar-se de la necessitat d’abrigar-se 

segons la temperatura. 

- S’adona de la necessitat d’abrigar-se 

segons la temperatura. 

 

A
R
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- CAP. 4 i CAP 6. Observació i identificació 
dels elements de la tardor: fulles, fruits, 
panellets, colors, pinyes... 
 

- Descobrir els canvis que es produeixen a la 
tardor i gaudir-ne: fa més fred, cauen les 
fulles… 
- Conéixer alguns fruits de la tardor. 
- Conèixer els colors de la tardor. 
- Conèixer el procés, els ingredients,... per 
elaborar els panellets. 
 
 

- Expressa els canvis que es produeixen a la 
tardor: fa més fred, cauen les fulles, plou... 
- Identificar els colors de la tardor. 
- Coneix alguns fruits de la tardor. - Identificar 
els panellets. 
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- CAP. 6 I CAP. 9.  Identificació de la festa de 
la castanyada. 
 

- Gaudir de  la festa de la castanyada, com a 
festa popular catalana.  
 

- Gaudeix de la festa de la castanyada, com a 
festa popular catalana. 
 

- CAP 4 I CAP 6. Observació i identificació 
dels elements de l’hivern: colors, paisatges, 
climatologia, roba, activitats... 
 

- Observació i identificació dels elements de 
l’hivern: colors, paisatges, climatologia, roba, 
activitats... 
- Identificar el temps a l’hivern. 
- Conèixer els colors de l’hivern. 
- Descobrir els canvis que es produeixen a 
l’hivern i gaudir-ne: el temps que fa, quina 
roba portem, quines activitats es poden 
realitzar en aquesta estació... 
 

- Expressa els canvis que es produeixen a 
l’hivern: clima, roba, activitats... 
- Identifica els colors de l’hivern. 
- Identifica els diferents símbols de la 
climatologia  pròpia de l’hivern. 
- Expresa els canvis que es produeixen a la 

primavera: clima, roba, activitats... 
 

- CAP. 6 I CAP. 9 Identificació de la festa del 
Carnestoltes. 
 

- Gaudir de  la festa del carnestoltes. 
 

- Gaudeix de la festa del carnestoltes... 
 

- CAP 4 I CAP 6. Observació i identificació 
dels elements de la primavera: colors, 
paisatges, climatologia, roba, activitats... 
 

- Conèixer el creixement d’una planta i les 
seves parts i funcions corresponents a partir 
de l’observació directa.  
- Conèixer els colors de la primavera. 
- Identificar el temps a d’aquesta estació. 
- Descobrir els canvis que es produeixen a la 
primavera i gaudir-ne: el temps que fa, quina 
roba portem, quines activitats es poden 
realitzar en aquesta estació... 
 

 

- Coneix les parts d’una planta. 
-Reconeix les característiques de la 
primavera: paisatge, animals---  
-Identifica els colors de la primavera. 
- Identifica els diferents símbols de la 
climatologia  pròpia de la primavera. 
 

- CAP. 6 I CAP. 9 Identificació de la festa de 
Sant Jordi. 
 

-Conèixer la llegenda de Sant Jordi - Coneix la llegenda de Sant Jordi. 
 

- CAP 4 I CAP 6. Observació i identificació 
dels elements típics d’estiu: fruites, colors, 
paisatge, roba , menjar típic... 
 

- Descobrir els canvis que es produeixen a 
l’estiu i gaudir-ne: fa més calor, surten els 
fruits, mengem gelats, anem a la platja… 

- Identifica els diferents símbols de la 
climatologia  pròpia de l’estiu. 
- Identifica els menjars típics d’estiu. 
 



ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT (BANYERES DEL PENEDÈS)                                                                                                  CURS 2010-11 

- CAP. 6 I CAP. 9Identificació de la festa de 
Sant Joan. 
 

- Conèixer la festa de Sant Joan. - Coneix la festa de Sant Joan 

A
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- CAP. 5. Escolta i comprensió de dites, 
poemes, cançons i contes. 
 
 

- Comprendre i memoritzar dites, poemes, 
cançons i contes. 
 

- Reprodueix les dites i poemes. 
 

- CAP. 5.  Memorització de dites, poemes i 
cançons. 
 

- CAP. 5. El llenguatge com a instrument de 
representació de la realitat. 
 

- Començar a fer hipòtesis sobre el text 
escrit. 
 

- S’interessa per l’escriptura. 

- CAP. 5. I CAP 9. Participació i escolta en 
les converses de grup. 
 

- Mostrar interès en la participació de diàlegs 
a la classe. 
 

- Participa en les converses i s’expressa 
correctament. 
 

- CAP. 5.  Lectura de paraules 
 

- Identificar lletres i paraules 
 

- És capaç d’identificar algunes  lletres i 
paraules. 
 

- CAP. 5. Curiositat i interès pel llenguatge 
escrit. 
 

- Identificar i associar les paraules 
relacionades amb la climatologia, roba, 
activitats... pròpies d’aquesta estació. 
 

- Mostra interès pel llenguatge escrit i per 
identificar paraules i lletres. 
- És capaç de relacionar les  paraules amb el 
la imatge corresponent 
 

- CAP. 5. El text escrit. 
 

- Exercitar l’escriptura de paraules 
- Mostrar interès pel llenguatge escrit i per 
identificar paraules i lletres. 
 

- Escriu les paraules treballades, amb o 
sense model. 

- CAP. 5. Experimentació de tècniques 
plàstiques: dibuix,pintura, estampació, 
esquinçar, retallar. 

- Experimentar amb diferents tècniques 
plàstiques. 

- Gaudeix amb les diferents tècniques 
plàstiques. 
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ACTVITATS 

ACTIVITAT 1: Conte de la tardor.: P3 El gegant del castanyer; P4 La família de bolets; P5 Les dues fulles 
 
 Parlem de la tardor a partir d’un conte: Reflexionem sobre el que veiem, parlem dels canvis en la natura, dels animalets, de les 
fulles, dels fruits, de la festa de la castanyada… 
 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 2: El racó de la tardor. 

Elaborem un racó de la tardor a la classe amb fulles, fruits, fotos, imatges, contes... 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 3: Quantes coses! 

Classificar els fruits, fulles, etc del racó segons diferents criteris, anomenar i etiquetar tot el material que s’ha portat. A P5 fem 

llistats de material. 

 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 4: Els colors de la tardor 

Observem imatges de la tardor i deduïm els colors que hi veiem. 

Fem un mural amb els colors de la tardor. 

Estampació de fulles amb els colors de la tardor. 

Observem els elements de la tardor: fulles, castanyes, aglans, cargols, esquirols. Parlem del color, els comparem, els 
classifiquem... 
Pintem elements d la tardor amb diferents tècniques, així com fulles, castanyes, aglans, cargols, esquirols per decorar el passadís 
i l’aula. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 5: ELs colors de la tardor 

Classifiquem objectes segons el color. 

Activitat 

d’avaluació 
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ACTIVITAT 6 : Les fulles. 

Parlem de les fulles, del color, la forma. Les comparem… 

Pintem fulles amb colors de la tardor. 
Les fem servir per decorar el passadís. 
 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 7 Quin embolic de fulles! 

Fem un mural classificant les fulles segons els colors, mides, formes, arbres als que pertanyen... 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 8: Mmmm… que bo!  

Fem experimentació de diferents fruits de la tardor... 
Anomenem el fruit pel seu nom i expressem si ens agrada o no. 
Els classifiquem segons si són secs o sucosos. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 9 Els fruits de la tardor 

Fitxa: encerclar els fruits típic de la tardor. 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 10: Els panellets 

Parlem dels panellets i del que necessitem per fer-los. Comprem els ingredients i els elaborem. 
Pensem quins ingredients porten els panellets i fem una llista per anar a comprar-los. 
Amb l’ajuda dels alumnes, escrivim a la pissarra els ingredients. Pensem quines lletres hem d’escriure. Ens emportem la llista a la 
botiga del poble. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 11 Com es fan els panellets? 

Fitxa: Posem en ordre la seqüència de la realització dels panellets. (Retallar i enganxar al lloc corresponent). 
 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 12 Som cuiners! 

Fem panellets amb plastilina. 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 
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ACTIVITAT 13: els bolets. 

- Parlem dels bolets, de les seves parts. Els comparem,  els classifiquem, veiem com es diuen... 
 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 14 Les parts dels bolets. 

- Dibuixem un bolet i diem les seves parts. A P4 i P5 escriure les seves parts : 
 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 15 Les dites! 

Aprenem la dita de l’octubre, de la tardor i del novembre. Fem hipòtesi del que pot significar. 
Cada dia repassem les dites. Observació continuada. 
 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 16 La dita del mes. 

 Al finalitzar el mes o l’estació fem la fitxa corresponent, tot recitant la dita i escrivint el nom de l’estació o mes. Després han de 
pintar el dibuix que ho caracteritza. 
A p5  Confegim les paraules:  octubre,  tardor i novembre 
 

 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 17 Cançons de la tardor. 

- Aprenem cançons i danses relacionades amb la castanyada i la tardor. 
- Observació continuada 

- Inventem moviments o gestos per les cançons. 
 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 18 Les coses de la tardor. 

- Treballem el vocabulari de la tardor i escriure’ls a la pissarra.  

A P4:  Llegir mica en mica, per part del mestre les paraules: panellets, esquirol, magrana, castanya, castanyera, cargols, nous, 
pinya. Fixar-se en les semblances i en les diferències que hi ha entre elles: per quina lletra comencen, com sona, quines lletres hi 
ha en les tres paraules, quina és la paraula més llarga, quina és la més curta… 
Identificar lletres conegudes dins les paraules. 

 

Activitat 

d’avaluació 
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Observar les fotografies dels fruits i pensar per quina lletra comencen. Busquem la paraula i relacionem la foto amb la seva 
paraula corresponent.  
• Donem una fitxa en la que han de relacionar el fruit amb la paraula. 
 
A P5 Fem un dicatat mut. Escriure la paraula corresponent sota cada dibuix. 
 

ACTIVITAT 19 Poema de tardor: 

A P3 El bolet, a P4 Els  arbres es muden… a P 5 La tardor. 

 

 

 

ACTIVITAT 20 Ai! Quin fred! 

Parlar de la climatologia de la tardor i diferenciar-la de la d’estiu i de les mesures que prenem en conseqüència amb la roba. 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 21 La roba a la tardor, 

Fitxa: encercla els peces de roba que fem servir a la tardor. A P4 copiar de la pissarra el nom de cada peça de roba, i a P 5 

escriure el nom de cada peça de roba. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 22 Conte de L’hivern. 

Es llegeix un conte relacionat amb l’hivern 

Parlem de l’hivern a partir d’un conte: Reflexionem sobre el que veiem, parlem dels canvis en la natura, dels animalets, de la 
caiguda de les fulles… 
 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 23 El racó de l’hivern. 

- Elaborem un racó de l’hivern a la classe. 
- Anomenem el que van portant 
- Confegim  “L’HIVERN”, pintem les lletres i les posem al racó. 
- A P4 i P5 fem un llistat amb totes les coses que van portant. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  
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ACTIVITAT 24 Els colors de l’hivern. 

Observem imatges de l’hivern i deduïm els colors que hi veiem. 
Fem un mural amb els colors de l’hivern 
 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 25 Quantes coses! 

Classifiquem objectes del racó de l’hivern segons el color, la forma, etc. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 26 Dita de l’hivern, gener, febrer i març 

Aprenem la dita del gener, del febrer, del març i de l’hivern. Fem hipòtesi del que pot significar. 
Cada dia repassem les dites.  
- Confegim les paraules de l’hivern. 
 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 27 Les dites del mes i l’hivern. 

Al finalitzar el mes o l’estació fem la fitxa corresponent, tot recitant la dita i escrivint el nom de l’estació o mes. Després han de 

pintar el dibuix que ho caracteritza. A P5 han d’escriure o copiar la dita sencera. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 28 El món per un forat. 

Ens connectem a la pàgina web edu.365 i escoltem el que ens explica de l’hivern. 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 29 Les coses de l’hivern. 

- Treballem el vocabulari de l’hivern relacionat amb el clima, la roba i allò que necessitem o fem. Ens fixem en les semblances i en 
les diferències que hi ha entre cada paraula: per quina lletra comencen, com sonen, quines lletres hi ha, quina és la paraula més 
llarga, quina és la més curta… 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 30 Joc de vocabulari. Activitat 
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- Observar les fotografies de l’hivern i pensar per quina lletra comencen. Busquem la paraula i relacionem la foto amb la seva 

paraula corresponent. 

 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 31 Quantes paraules sé! 

Donem una fitxa en la que han de relacionar el dibuix amb les paraules del vocabulari teballat. 
 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 32 Paisatge d’hivern 

Observem un quadre d’un paisatge de l’hivern, en parlem i realitzem un de semblant amb ceres. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 33 El dia de la PAU 

Parlem del dia de la Pau. Escrivim el que pensen i pintem les lletres i el colom de color blanc. 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 34 Els colors de l’hivern. 

Fem un mural amb colors de l’hivern: blanc, blau, lila, rosa, gris. 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 35 Construïm paraules.  

A P3 i P4, amb lletres magnètiques, confegim paraules treballades. 
A P5 fem un dictat amb les paraules treballades. 
 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 36Ai! Quin fred! 

Parlem sobre la roba que fem servir a l’hivern i sobre la necessitat d’abrigar-se. 

Fem una fitxa en la que han d’encerclar i pintar les peces de roba que fem servir a l’hivern. 

 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 37 Conte de la primavera. 

- Parlem de la primavera a partir d’un conte: Reflexionem sobre el que veiem, parlem dels canvis en la natura, dels paisatges, dels 

insectes, els animals, del què podem fer, de la roba… 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 38 Anem a passejar! Activitat 
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Fem una sortida pels voltants de l’escola i observem les característiques del paisatge a la primavera: flors, ocells, insectes... d’aprenentatge 

ACTIVITAT 39 Racó de la primavera 

Fem un recull de flors, imatges, contes...relacionats amb la primavera per a que puguin observar i manipular aquestos elements. 

 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 40 Quantes coses! 

Fem un llistat amb els diferents materials que hi ha al racó i parlem de les seves característiques. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 41 Som jardiners! 

Recollim diverses llavors ( margarides, petúnies, gira-sols...) i/o bulbs ( jacints, líliums...) i els plantem. 

Observem el creixement d’aquestes plantes i les seves característiques. 

 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 42 Cada cosa al seu lloc. 

Fem un mural classificant segons diferents criteris, els diferents objectes i coses que trobem al  racó de la primavera. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 43 Vocabulari de la primavera. 

Treballem amb imatges i paraules vocabulari relacionat amb la primavera.  

A P3 i P4 confegeixen paraules amb lletres magnètiques mirant o no el model.  

A P5 fem un dictat de paraules. 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 44 

Parlem de la necessitat d’abrigar-se segons la temperatura i de les peces de roba que fem servir a la primavera. 

Fem un fitxa en la que han d’encerclar les peces de roba que fem servir a la primavera. 

A P4 es copia o s’escriu el nom de cada peça de roba. A P5 s’escriu el nom de cada peça de roba. 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 45 El meu jardí 

Fem flors. Estampació amb els dits de pintura format flors de diferents colors. 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 46 Activitat 
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Observem el creixement de les plantes. 

Fem una fitxa en la que registrem els diferents canvis que s’han produït el les llavors i els bulbs que hem plantat. 

 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 47 

Fe una fitxa en la que localitzem les diferents parts de les flors. 

A p3 i P4 copien de la pissarra els noms. A P5 escriuen els noms de les diferents plantes 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 48 Quants colors! 

Parlem dels colors típics de la primavera i fem un mural utilitzant diferents tècniques plàstiques. 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 49 

Fem una fitxa en la que han d’ordenar una seqüència sobre el creixement d’una planta. 

A P4 han de copiar el procés una vegada que ja tenen endreçada la seqüència, i a P5 l’han d’escriure. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 50 La llegenda de Sant Jordi 

Expliquem la llegenda de Sant Jordi i la representem. 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 51 Els personatges de la llegenda. 

Relacionem els personatges de la llegenda amb el seu nom 

 

Activitat 

d’aprenentatge 

ACTIVITAT 52 

Fem una fitxa en la que s’han d’endreçar les diferents seqüències de la llegenda de Sant Jordi. 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 53 

Pintem els personatges de la llegenda de Sant Jordi i ens enganxem en un mural. 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 54 

- Aprenem la dita de l’abril, del maig, del juny i de la primavera. 

Activitat 

d’aprenentatge 
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Cada dia repassem les dites. Observació continuada. 

ACTIVITAT 55 

Al finalitzar el mes o l’estació fem la fitxa corresponent, tot recitant la dita i escrivint el nom de l’estació o mes. Després han de 

pintar el dibuix que ho caracteritza. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 56 

Decoració de la classe i passadissos amb motius primaverals: flors, insectes, ocells... 

Fem a plastilina flors diverses. 

 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 57 Conte de l´estiu 

Es llegeix un conte relacionat amb l’estiu 

Parlem de l’estiu a partir d’un conte: Reflexionem sobre el que veiem, parlem dels canvis en la natura, dels animalets, del clima… 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 58 El racó de l’estiu. 

- Elaborem un racó de l’estiu a la classe. 
- Anomenem el que van portant 
- Confegim  “L’estiu”, pintem les lletres i les posem al racó. 
- A P4 i P5 fem un llistat amb totes les coses que van portant. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 59 Els colors de l’estiu. 

Observem imatges de l´estiu  i deduïm els colors que hi veiem. 
Fem un mural amb els colors de l’estiu 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 60 Quantes coses! 

Classifiquem objectes del racó de l’estiu segons el color, la forma, etc. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 61  Dita de l’estiu i del juny 

Aprenem les dites. Fem hipòtesi del que pot significar. 

Activitat 
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Cada dia repassem les dites.  
- Confegim les paraules de l’estiu 

 

 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 62  Les dites del mes i l’estiu 

Al finalitzar el mes o l’estació fem la fitxa corresponent, tot recitant la dita i escrivint el nom de l’estació o mes. Després han de 

pintar el dibuix que ho caracteritza. A P5 han d’escriure o copiar la dita sencera. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 63 El món per un forat. 

Ens connectem a la pàgina web edu.365 i escoltem el que ens explica de l’estiu. 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 64 Les coses de l’estiu. 

- Treballem el vocabulari de l’estiu relacionat amb el clima, la roba i allò que necessitem o fem. Ens fixem en les semblances i en 
les diferències que hi ha entre cada paraula: per quina lletra comencen, com sonen, quines lletres hi ha, quina és la paraula més 
llarga, quina és la més curta… 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 65 Joc de vocabulari. 

- Observar les fotografies de l’hivern i pensar per quina lletra comencen. Busquem la paraula i relacionem la foto amb la seva 

paraula corresponent. 

 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 66 Quantes paraules sé! 

P4Donem una fitxa en la que han de relacionar el dibuix amb les paraules del vocabulari teballat. P5 Escrivim la paraula 
correpsonent sota cada dibuix. 
 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 67 Paisatge de l´estiu 

Observem un quadre d’un paisatge de l’estiu, en parlem i realitzem un de semblant amb ceres o tèmperes.. 
 

Activitat 

d’aprenentatge  

ACTIVITAT 68 Els colors de l’estiu Activ. de reforç 
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Fem un mural amb colors de l’estiu: grocs, taronja, vermell i blau. i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 69 Construïm paraules.  

A P3 i P4, amb lletres magnètiques, confegim paraules treballades. 
A P5 fem un dictat amb les paraules treballades. 
 

Activ. de reforç 

i/o ampliació 

 

ACTIVITAT 70 La roba d´estiu 

Parlem sobre la roba que fem servir a l’estiu. 

P3 Fem una fitxa en la que han d’encerclar i pintar les peces de roba que fem servir a l’estiu. 

P4 Fem una fitxa en la que han de copiar el nom de la peça de roba pròpia de l´estiu. 

P5 Fem una fitxa en la que han d´escriure sota cada peça de roba el seu nom. 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 71 Sant Joan 

Parlem sobre la festa de Sant Joan: la revetlla, la coca, fogueres... 

 

Activitat 

d’avaluació 

 

ACTIVITAT 72 Quantes coses puc fer! 

Parlem sobre el temps lliure: les vacances, les coses que fem a l´estiu.... 

Fem un dibuix d´allò què ens agradaria fer. 

Activitat 

d’avaluació 

 

 


