
 

 
 

Els nens i nenes de P3 aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Descoberta d’un mateix i dels altres 

- Diferencia i localitza les parts  del davant i les parts del darrera del cos.  

- Percep i reconeix les diferències que hi ha entre un nen i una nena.  

- Reconeix i anomena les parts principals del seu cos: cap, braços, mans, cames i peus.  

- Reconeix, anomena i reprodueix les parts de la cara: ull, nas, boca i orelles.  

- Camina per damunt de superfícies diverses i manté l’equilibri en diferents posicions.  

- Es capaç de seguir un recorregut marcat.  

- Sap córrer i saltar.  

- Té una bona coordinació dinàmica en el llançament de la pilota.  

- Distingeix situacions espacials: Dins- fora, Davant- darrera, Sobre – sota 

- Expressa els seus sentiments i n’explica el perquè.  

- Té autonomia a l’hora d’anar al lavabo, rentar-se les mans, posar-se la jaqueta, bata o 

sabates 

- Té cura pel material que utilitzem a les diverses activitats i endreça les joguines al seu lloc. 

- S’interessa per les coses noves.  

- Sap fer filera.  

- Es capaç de parlar sense cridar i fer silenci.  

- Demana torn de paraula per intervenir en la conversa.  

- Manté l’atenció durant les explicacions 

- Comparteix materials i joguines amb els altres.  

- Es relaciona bé amb els companys i els adults 

 

Descoberta de l’entorn 

- Reconeix l’espai i elements de l’aula.  

- És capaç de parlar dels membres de la seva família.  

- Coneix festes tradicionals catalanes.  

- Reconeix i anomena les figures geomètriques treballades.  

- Identifica més d’una qualitat en un mateix objecte. 

- Participa en els projectes de l’aula aportant informació i coneix el vocabulari i continguts 

treballats 

- Identifica algunes característiques de les estacions de l’any.  

- Reconeix i anomena els colors treballats.  

- Reconeix magnituds: gran, petit i mitjà.  



 

 
 

- Distingeix longituds: llarg i curt.  

- Distingeix quantitats: molts i pocs.  

- Reconeix i ordena magnituds: alt i baix.  

- Ordena de gran a petit.  

- Identifica elements que no pertanyen a un conjunt.  

- Reconeix les grafies i la quantitat de l’1 al 3.  

- Coneix la sèrie numèrica de l’1 al 3.  

- Sap fer agrupacions segons les qualitats.  

- Completa sèries de 2 elements segons un atribut.  

- Reconeix i distingeix les nocions: obert i tancat. 

Comunicació i llenguatge 

- Comprèn explicacions i ordres senzilles.  

- Segueix el fil del relat d’un conte.  

- Comprèn petits textos orals i els memoritza.  

- Modela plastilina i fang amb les mans (boles i xurros)  

- Esgarra paper amb les mans. 

- Escampa pintura amb les mans; fa ditades.  

- Utilitza correctament el pinzell.  

- Acoloreix amb llapis de colors.  

- Participa activament en les manualitats i treballs de plàstica.  

- Li agrada treballar la dansa i el moviment.  

- Gaudeix participant en les activitats musicals proposades. 

- Intervé en diàlegs i converses col·lectives.  

- Es capaç d’explicar una vivència o experiència.  

- Utilitza frases elaborades adequades a l’edat.  

- Comença a verbalitzar el seu desacord davant d’un conflicte 

- Reconeix el seu nom escrit.  

- Escriu el seu nom.  

- Reconeix la grafia i el so de les vocals.  

- És capaç de controlar la direccionalitat del traç vertical i del traç horitzontal.  

- Sap reproduir traços inclinats i en zig-zag.  

- És capaç de controlar el traç del cercle i el traç ondulat.  

- Mostra seguretat i fermesa en el traç.  

- El seu traç és continu i repassa contorns amb precisió.  

- Li agrada cantar i aprèn cançons. 


