
 

DESENVOLUPAMENT DELS NENS I NENES  D’AQUESTA EDAT 

 

 

 MOTRIU 

 

 - Enfortiment de la postura. 

 - Definició de la lateralitat. 

- Presa de consciència de les diferents parts del cos (pròpies i dels  

altres). 

 

 

 COGNITIU  

 

 - Organització del pensament a partir de l’experiència i vivències 

personals. 

 - Progressar en l’anàlisi de la realitat: establir relacions, ordenar, 

classificar... 

 

 

 LLENGUATGE 

 

 - Articulació correcta de tots els sons de la llengua. 

 -Adquisició de vocabulari nou i ampliació de les possibilitats   

d’expressió i comprensió. 

 - Assimilació de les estructures bàsiques de la llengua. 

 

 

 PERSONAL 

 

 - Afirmació de la identitat personal. 

 - Descobriment de sentiments i pensaments propis, potser diferents 

dels pensaments i sentiments dels altres. 

 

 



 

 SOCIAL 

 

 - Interès pel que pensen els adults. 

     - Ser capaç de posar-se al lloc dels altres. 

     - Ser capaç de mantenir relacions amb els altres, ja que és present 

la necessitat de pertinença a un grup. (sovint aquestes relacions són 

inestables i passatgeres). 

- El tracte amb els germans es transforma en una major acceptació 

de la diferència i sol haver-hi menys conflictes. 

 

 MORAL 

 

- Respectar les normes que els donen els adults. 

- Saber que cal actuar guiats per les conseqüències de les seves 

accions. (accions bones, conseqüències bones, accions no tan 

bones...) 

- Ser conscient del lloc que s’ocupa com alumne/a. 

 

 

HÀBITS ESCOLARS 

HÀBITS PERSONALS 

        1.Anar al lavabo i tirar la cadena. 

2.Rentar-se les mans quan calgui. 

3.Saber mocar-se. 

    4.No tossir a sobre dels companys/es. 

5.Pentinar-se si cal. 

6.Procurar que els cabells no els tapi la visió quan treballen. 

7.Mantenir el seu espai i el seu material recollit , sense trencar-lo. 

 



 

HÀBITS DE RELACIÓ 

1.Saludar i donar les gràcies 

2.Mirar als ulls quan parlen 

3.Ajudar als companys 

4. Respectar el material comú 

 

HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

1. Seure bé. 

2. Bona presentació dels treballs. 

3. Escoltar quan es parla. 

4. Respectar el torn de paraules. 

5. Preguntar i demanar ajuda. 

6. Acabar les activitats en un temps raonable. 

 

 

 

 


