
 

 
 

Els nens i nenes de P4 aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Descoberta d’un mateix i dels altres 

- Reconeix les parts del cos i els trets físics en ell mateix i en els altres. 

- Mostra confiança en les seves capacitats. 

- Expressa els propis sentiments. 

- Salta amb els peus junts. 

- Passa de caminar a córrer (canvi de moviment). 

- Adopta postures diferents amb el cos. 

- Manté l’equilibri en diferents posicions i desplaçaments. 

- Mostra coordinació ull-mà i s’esforça a coordinar altres parts del cos. 

- Participa activament en les diverses activitats de Psicomotricitat i respecta el material 

- Respecta i accepta les normes dels jocs i comparteix el joc amb els companys/es. 

- Expressa les seves idees i sentiments als altres. 

- Mostra interès i confiança amb els altres i se sent part del grup. 

- Respecta els seus companys i companyes. 

- Neteja i ordena els estris i el material que s’utilitza. 

- Té cura del material i de les joguines col·lectives. 

- Té cura de la seva higiene personal. 

- Presenta les feines de forma polida. 

- Expressa les seves idees i sentiments als altres.  

- Identifica les emocions de l’enuig, l’estimació i la por.  

- Reconeix i accepta les equivocacions pròpies.  

- Té confiança en les seves pròpies possibilitats.  

- Representa el rostre i el cos humà amb detall.  

- Mostra interès per realitzar bé les tasques.  

- Gaudeix i es mostra imaginatiu/va en el joc simbòlic.  

- Gaudeix participant en els jocs motrius  

- Li agrada participar en activitats psicomotrius.  

- Domina el salt amb peus alterns.  

- Domina el salt amb peus junts.  

- Té seguretat en els llançaments de pilota amb les mans.  

- Mostra coordinació mà-ull .  

- Mostra control en els moviments del seu cos.  



 

 
 

- Coneix les nocions bàsiques de situació: sobre/sota, davant/darrera, dins/fora, a dalt/a baix 

i un costat/l’altre costat.  

- Participa de forma activa en les activitats proposades, observacions i experimentacions.  

- Segueix les normes establertes en els jocs psicomotrius.  

- S’inicia a posar-se i treure’s les sabates i els mitjons antilliscants i guardar-los ben plegats 

a la bossa. 

- Respecta als seus companys i companyes.  

- Sap gestionar els conflictes i demanar perdó.  

- Comprèn la importància de compartir.  

- Té cura del material que utilitzem a les diverses activitats.  

- Sap treure’s i cordar-se correctament la bata.  

- Fa servir el mocador i ho fa correctament.  

- És capaç de desplaçar-se sol per llocs habituals de l’escola per fer un encàrrec.  

- És autònom en la recollida del material.  

- Sap estar assegut al seu lloc durant l’estona de treball. 

Descoberta de l’entorn 

- Identifica les característiques més importants dels projectes treballats. 

- Li agrada participar en l’elaboració dels projectes. 

- Participar activament en els experiments realitzats. 

- Realitza agrupacions i classificacions segons forma, color o mida. 

- Reconeix les magnituds gran, mitjà i petit. 

- Reconeix la grafia i la quantitat dels números fins el quatre. 

- Traça la grafia dels números fins el quatre. 

- Resol problemes senzills de càlcul mental. 

- És capaç de seguir una sèrie alternant tres elements. 

- Es mostra participatiu i interessat en les activitats relacionades amb l’entorn.  

- Identifica algunes característiques generals relacionades amb el projecte del nom de la 

classe.  

- Te interès per l’exploració i descoberta de l’entorn natural més proper.  

- Suposa i anticipa resultats d’un experiment o situació.  

- Participa aportant informació sobre els diferents projectes treballats a l’aula.  

- Reconeix i anomena les formes geomètriques i cossos en volum treballats.  

- Ordena temporalment seqüències de quatre vinyetes.  

- És capaç de continuar una sèrie de tres elements amb dues variants.  

- Distingeix  línies rectes i corbes.  



 

 
 

- Sap distingir línies obertes i tancades.  

- Compta fins el 10.  

- Ordena la tira numèrica de l’1 al 6. 

- Reconeix les grafies de l’1 al 6. 

- Associa la grafia de l’1 al 6 amb la quantitat que representa. 

- Traça correctament les grafies de l’1 al 6.  

- Resol problemes de càlcul mental.  

- S’esforça en les activitats matemàtiques.  

- Identifica i classifica objectes segons les seves característiques i/o situació.  

- Fa servir estratègies per resoldre un problema proposat.  

- Representa gràficament les formes geomètriques treballades. 

- Classifica objectes utilitzant dos criteris alhora (color, mida, forma...) 

Comunicació i llenguatge 

- Comprèn textos orals senzills. 

- Comprèn les explicacions i ordres del/de la mestre/a. 

- Recorda els contes explicats a classe. 

- Agafa el llapis correctament. 

- És capaç d’escoltar amb atenció les explicacions del/de la mestre/a o d’algun company/a. 

- S’esforça a parlar bé. Utilitza correctament els temps verbals i els pronoms personals. 

- Participa en els diàlegs col·lectius. 

- Participa activament a les classes d’anglès. 

- Recorda el vocabulari treballat en anglès 

- Reconeix les lletres del seu nom i l’escriu. 

- S’inicia en la identificació del seu cognom 

- Copia paraules. 

- Controla la direccionalitat i la continuïtat de les línies i dels grafismes treballats 

- Utilitza correctament diferents tècniques plàstiques 

- Mostra interès en la producció d’obres plàstiques. 

- Canta les cançons treballades 

- Balla les danses treballades 

- Participa en les activitat musicals 



 

 
 

- Gaudeix participant a les activitats proposades. 

- Utilitza un vocabulari adequat.  

- Fa la concordança de gènere i nombre en una frase.  

- Li agrada l’aprenentatge de l’anglès.  

- Participa activament a les classes d’anglès.  

- Comprèn instruccions senzilles en anglès.  

- Aprèn i recorda el vocabulari treballat en anglès.  

- S’expressa de forma adequada quan explica vivències, experiències o qualsevol informació. 

- Participa en la creació d’un conte conjunt entre tots els alumnes i ho explica als seus 

companys/es 

- S’inicia en la discriminació dels sons de les vocals i consonants.  

- És capaç de copiar de la pissarra paraules i frases senzilles.  

- Escriu sense model el seu nom i cognom.  

- Dibuixa la realitat a partir de l’observació directa i indirecta.  

- Aplica diferents tècniques plàstiques.  

- Representa els colors que més s’apropen a la realitat.  

- Gaudeix interpretant cançons i danses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprèn i memoritza les dites i els poemes  

- Sap traçar línies verticals, horitzontals i inclinades seguint la direccionalitat indicada.  

- Controla la direccionalitat del traç a l’hora de realitzar espirals, bucles, ziga-zaga i línies 

trencades.  

- Mostra seguretat i fermesa en el traç.  

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

- Gaudeix realitzant les produccions plàstiques.  

- Utilitza correctament el pinzell: sucar, escurar i pressionar suaument.  

- Comença a dominar la tècnica del retallat amb tisores. 

- Mostra interès quan escolta audicions.  

- Discrimina les qualitats del so treballades.  


