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ORGANIGRAMA DE L’ESCOLA 

 

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ 

 

GRUPS CLASSE 

Lactants: (1) Els pollets 
1-2 anys:  (2) Els pandes 
2-3 anys: (2) Els dracs 
 

SERVEIS 

o Servei d’acollida (matí i tarda) 

o Cuina pròpia 

o Assessorament psicopedagògic 

o Servei d’atenció mèdico-pediàtrica 

mensual 

o Iniciació a la llengua anglesa a partir dels 

2 anys 

o Curset de natació extraescolar 
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PROJECTE EDUCATIU DEL 

CENTRE 

TRETS D’IDENTITAT 

La llar d’infants Tic- Tac es defineix com una escola 

privada, catalana, aconfessional i pluralista. 

L’escola no opta per cap creença religiosa en 

concret i es declara aconfessional. Manté una 

actitud de respecte davant les diverses opcions de 

les famílies. 

L’escola es declara catalana, no només a nivell de 

llengua sinó a nivel cultural. Hi haurà una 

tendencia clara a la catalanització llingüistica dels 

alumnes que no tinguin la llengua catalana com a 

propia, respectant però, la opció que es prengui a 

casa. 

Som partidaris de la coeducació, ofernit les 

mateixes possibilitats i estímuls tant pels nens 

com per les nenes. 

Es potenciaran i estimularan en l’alumne els valors 

d’una societat democrática: solidaritat, respecte 

als altres, respecte a les diferències, actitud de 

diàleg i responsabilitat. 

Pretenem aconseguir una escola on l’activitat de 

l’alumne sigui l’objectiu prioritari; és adir, on 

l’alumne sigui el protagonista del seu propi 

aprenentatge.  Potenciarem la creativitat i 

valorarem les seves iniciatives. 

L’escola es proposa oferir una educación global, 

amb un desenvolupament harmònic de totes les 

seves potencialitats i aptituds, ajudant així a 

construir una personalitat definida. 

Creiem que els tres primers anys de vida són 

fonamentals de cara al desenvolupament 

posterior del nen. Considerem important 

l’adquisició  d’autonomia personal a fi d’assolir 

una seguretat individual que els peremti de 

resoldre qualsevol situació nova. 

El respecte és l’actitud que ha de presidir i guiar 

totes les activitats educatives i s’ha de reflectir en 

un bon ambient de convivencia dins de l’escola, en 

tots els aspectes i activitats diàries. 

El centre com a institució immersa en la societat 

s’ha d’integrar en la comunitat de la qual forma 

part i s’ha de proposar la integració dels seus 

alumnes (respectant la individualitat de cada nen) 

en el medi socio cultural que els és propi. 

CRITERIS GENERALS 

Posarem a l’abast del nen elements que els ajudin 

al coneixement del món que els envolta. 

L’escola bressol garantitza als nens unes relacions 

estables i satisfactòries amb els adults que els 

cuiden. 

Tots aquests objectius es portaran a terme 

mitjançant una metodologia basada en la 

manipulació, l’activitat, l’exploració i la 

descoberta. Tot plegat de forma global. 

Cal aprofitar i respectar els interessos innats de 

cada nen i els seus propis medis d’expressió. 

Oferir estímuls dinàmics i adequats (en cada 

moment i edat) a través d’una àmplia gama 

d’activitats lúdiques i jocs en general. 

L’educadora actuarà com a animadora del grup i 

com una amiga que ajuda a descobrir. 

OBJECTIUS TERMINALS 

 Educar cap a la solidaritat i no cap a la 

competitivitat. 

 L’escola com a institució immersa en la 

societat. Participarem en activitats 

culturals i ciutadanes que estiguin al 

nostre abast. 
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 Infondre l’esforç, la voluntat, l’esperit de 

superació i les ganes d’avançar. 

 Educar en la cooperación i en el sentit de 

la responsabilitat tant individualment com 

social. 

 Entenem l’educació dels infants com una 

coparticipació entre pares i educadores. 

 

LÍNIA PEDAGÒGICA 

En el procés d’aprenentatge, ensenyar implica 

facilitar els instruments i estratègies perquè 

s’adquireixin els coneixements de forma realmet 

significativa tenint en compte les característiques 

evolutives i les singularitats sòcio culturals del 

medio on viuen nens i nenes. 

Les opcions metodològiques que cal utilizar en el 

procés d’ensenyament s’han d’inspirar en la  

concepció constructivista de l’aprenentatge 

escolar. En aquest sentit, cal destacar que 

l’aprenentatge significatiu és per definició un 

aprenentatge globalitzat. Les funcions motrius, 

cognitives i afectives s’interrelacionen de tal 

manera que qualsevol incidència en una 

d’aquestes funcions repercuteix sobre la totalitat 

de la persona.  Partim d’una avaluació inicial i 

utilitzem com a punts de referència l’observació 

personal. L’estudi de les característiques 

psicoevolutives i de les manifestacions de la 

família en el qüestionari que emplenen en 

l’entrevista inicial. Ens permetrà fer una valoració 

sobre la maduresa de cada nen i nena.  

Partim que els nens i nenes són persones que, pas 

a pas, es desenvolupen  en equilibri harmònic, per 

això, hem de tenir en compte els aspectes 

següents:  

-Actitud de seguretat i afecte de la mestra. Els 

infants estructuren les seves ments mitjançant 

l’amor. Necessiten sentir-se estimats i segurs. 

Pretenem que la nostra relació amb els infants 

sigui de comprensió, amor, acceptació, confiança 

mútua i respecte.  

- La socialització i la comunicació. Malgrat 

l’egocentrisme d’aquesta edat, les criatures són 

sociables, cooperen amb la persona adulta, es van 

adaptant a normes, són capaces de seguir ordres 

verbals i mostren un creixent desig de jugar amb 

els altres. Oferim propostes en les quals els infants 

poden trobar moments per agrupar-se amb els 

altres. Aquestes propostes es basen en el joc, 

considerat com un element bàsic i primordial per 

al desenvolupament de l’atenció, la memoria, el 

llenguatge, la imaginació, la personalitat. És el 

recurs metodològic pr Excel.lència en el treball 

amb els nens i les nenes d’aquesta edat, per mitjà 

d’ell les criatures van coneixent progressivament 

el comportament dels adults i les normes socials. 

-Relacions de comunicació amb la família.  

- Activitats estimuladores que possibilitin als 

infants els mitjans per a construir una imatge 

positiva d’ells mateixos, que se sentin feliços en el 

seu medi, i que facilitin l’expressió verbal i artística 

per comunicar les emocions i sentiments. 

Propostes de treball, individual i de grup, riques 

en experiències. 

- La metodologia activa. L’alumne és el veritable 

protagonista del procés d’ensenyament-

aprenentatge, i el nostre objectiu fonamental és 

mantenir activa la ment dels infants a través de les 

propostes de treball, tractant de fer analitzar i 

observar les diferents situacions que se’ls 

presenten. La manipulació dels objectes fa que 

adquireixen una gran quantitat de coneixements. 

Les activitats manipulen i ajuden a la ment en la 

percepció interna dels objectes i els missatges, no 

ens hem de quedar només en la manipulació sinó 

que procurem que analitzin i verbalitzin les 

activitats manipulatives i motores realitzades.  
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- La diversitat. Cada infant té les seves 

característiques peculiars i els seus ritmes 

d’aprenentatge són diferents per això respectem 

sempre el ritme i l’evolució individual.  El fet que 

haguem realitzat una planificació sistemàtica, 

distribuïda i dividida en seqüències, per a la 

consecució dels objectius no vol dir que sigui 

rígida i inamovible, sinó al contrari, s’ha de 

considerar oberta i flexible. També que una 

mateixa edat cronològica no vol dir una mateixa 

edat evolutiva. Que cada nen i nena té el seu propi 

ritme. Que a l’hora de programar els objectius i els 

continguts hem partit de la globalització i es tenen 

en compte tots els aspectes físics, mentals, 

emocionals, etc.  La reflexió o avaluació constant 

per part de la mestra del treball de cada infant i 

els seus progressos ha de ser la pràctica habitual, 

a partir dels resultats obtinguts s’adaptaran les 

propostes de treball. Les propostes de treball 

aniran seqüenciades de menys a més dificultat. 

 

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS, DEL TEMPS I DELS 

MATERIALS.  

L’espai. L’escola està situada en un edifici singular, 

disposa de llum natural en totes les estances i 

d'unes dimensions que permeten una relació i un 

funcionament familiars. El fet de comptar amb 

planta i pis permet crear diferents zones. A la 

primera planta ens trobem l’aula de nadons i un 

aula de P1. A la planta superior trobem tres aules: 

un aula de p1 i dues de p2. 

 El rebedor és on disposem de diferents 

mobles on els nens pengen les seves 

jaquetes i les seves bates quan arriben 

amb les famílies i el considerem un espai 

comú on exposem tota la feina que fan els 

nens (murals, racons de les estacions, etc) 

alhora que serveix com a espai de 

interrelació entre les diferents famílies. A 

l’entrada de l’escola és també on guardem 

els cotxets dels nens ben plegadets i 

penjadets en unes barres. També hi ha un 

tauler d’anuncis per a informar als pares.  

 El pati, consta d’una zona amb terra tovet 

on a part d’acollir els jocs lliures també ens 

serveix per realitzar exercicis de 

psicomotricitat dirigits, i una segona zona 

també molt àmplia on trobem diferents 

arbres i on tenim joguines més dinàmiques 

com els tricicles i els camions. Joguines del 

pati 

 Camions 

 Tricicles 

 Motos 

 Balancins 

 Casetes 

 

 Racons que van, variant, segons les 

necessitats. Així hi ha:  

 

 Racó del Bon dia. És un espai on 

diariament ens reunim per donar-nos el 

bon dia i cantar cançons. Consta d’una 

gran cartulina amb les fotos de tots els 

nens. 

 Racó dels músics. On disposem d’una caixa 

amb diferents instruments musicals.  

 Racons de perruqueria, de disfresses, de la 

cuinera, etc. Són racons que es van creant 

segons la programació. 

 Racó dels contes (estan al seu abast i en 

poden fer ús voluntàriament).  

 També hi ha prestatges on es guarden 

moltes joguines com ara: encaixos, cotxes, 

nines, etc.  

 

El temps. L'horari lectiu de l'escola és el següent: 

matí de 9 a 2/4 d'1 i tarda de 3 a 6. 

Calendari: de l'1 de setembre a finals de 

juliol.Tanquem uns dies per Setmana Santa.  

 

- Cangur: les famílies disposen també d'un 

horari d'atenció optatiu, tant a primera hora 
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del matí (de 2/4 de 8 a 9) com a última hora 

de la tarda ( de 6 a 7 de la tarda)  

- A primera hora del matí ens reunim en el 

racó del bon dia on cantem cançons i 

expliquem el que farem. 

- Treball individual o de grup dirigit per 

l’educadora.  

-  Neteja i higiene personal.  

-  Pati  

- Neteja i higiene personal.  

- Contes, cançons 

-  A partir de les 12 hi ha nens i nenes que ja 

marxen cap a casa, els acomiadem.  

-  Joc lliure, cançons, ball, mirar contes, 

encaixos, etc. fins que els venen a buscar. 

De les 12 a la 1 es procura fer activitats en 

les quals el fet d'entrar i sortir les persones 

que van venint a buscar-los sigui el menys 

molest possible.  

- Hora del menjador (de 12 a 13h) Dinem 

amb el grup classe. 

- Activitat dirigida abans d’anar a dormir. 

Acostuma a ser una activitat tranquila. 

- De 1 a 3 hores és estona reservada 

exclusivament pel descans. 

- A les 3 ens llevem i donem la benvinguda 

als companys que s’incorporen a la tarda. 

- Jocs de destresa, d’observació, de 

manipulació, psicomotrius, d’atenció que 

estan programats per cada dia.  

- Neteja i higiene personal.  

- A les 4 berenem.  

- Neteja i higiene personal.  

- Joc lliure, mirar contes, fer encaixos, etc. a 

partir de les 5 ja comencen a venir a 

buscar els nens. 

 

Recursos didactics i materials . En aquesta etapa 

(0- 3) els recursos són flexibles i variables dins 

d’un paràmetres establerts de forma prèvia. 

Cada segment d’edat disposa dels seus propis i 

s’utilitzen en funció de les programacions i 

evolució del grup classe, tennit en compte, 

sempre que es pugui, l’evolució individual dels 

alumnes. 

En ocasions s’utilitzen recursos preparats 

expressament per a unes activitats concretes i en 

altres s’utilitzen els recursos que ofereixen les 

condicions del propi medi: el carrer, la natura, els 

espais oberts, el pati, etc. 

A nivell més concret cada seqüència d’edat 

disposa de material específic: làmines, murals 

d’observació que possibilitin la integració dels 

continguts i afavoreixen l’establiment de pautes i 

hàbits d’observació, concentració i expressió oral. 

Quaderns el.laborats per la pròpia educadora 

relacionats tant amb els objectius com amb els 

continguts especifics. 

Jocs adequats a l’edat tan de tipus activitat lúdica 

amb intenció (aparellaments, contraries, tactes…) 

com de recreació simbólica (cuineta, nines, botiga, 

fireta…) com de divertiment (titelles, clicks, 

pilotes…) 

Materials varis per a activitats plàstiques que 

serveixen per als aprenentatges manipulaiu, 

creatiu I artistic alhora que desenvolupen les 

capacitats motrius relacionades amb la 

coordinació de la força i el domini manual. 

Materials per a les activitats manipulatives per 

realizar activitats d’observació i experimentació. 

Amb aquestes activitats els nens arribaran a 

familiaritzar-se amb algunes qualitats, propietats i 

canvis dels objectes i els materials. Aquests són 

dissenyats per a interioritzar continguts respecte 

dels quals realitzaran posteriorment les 

corresponents tasques grafiques. 

El desenvolupament emocional i intel·lectual de 

l’infant està directament lligat al joc, ja que aquest 

és el veritable mitjà de vinculació amb el món 

exterior. La joguina, no té per què ésser educativa 

per ella mateixa, sinó que ha de proporcionar 
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estímuls suficients perquè el nen/a desenvolupi la 

seva pròpia acció i la seva imaginació.  

 

Material didàctic.  

Per la motricitat fina: pintura de dits, ceres de 

colors, punxó, plastilina i argila, papers de 

diferents textures.  

Per la psicomotricitat: Pilotes, tricicles, cordes, 

bastons, cèrcols, caixes grans, tobogan.  

Per al joc simbòlic: Cotxes i diferents vehicles, 

garatges i carreteres. Mobiliari propi de la casa. 

Nines, ninons i accessoris. Estris de diferents 

professions. Peces de roba, teles i disfresses. 

Fruites. Animals. Infermeria.  

Per la lògica matemàtica: Elements d’encaixament 

que afavoreixin l’aprenentatge de colors i formes. 

Dominós. Materials no estructurats: boles, botons, 

taps. Jocs de construcció.  

Per al llenguatge: Telèfons, micròfons, ràdios i 

altres estimuladors de l’àrea de comunicació. 

Titelles i marionetes. Contes i làmines.  

 

MÚSICA I MOVIMENT 

La música i la psicomotricitat són dues disciplines 

que formen part del dia a dia a l’escola; són dues 

eines importants per ajudar a desenvolupar el 

llenguatge verbal i el corporal.  

Amb la música aprenem a escoltar, treballem la 

memòria i el llenguatge a partir de les cançons, 

gaudim tocant instruments, interioritzem ritmes... 

i amb la psicomotricitat aprenem a tenir 

consciència del nostre cos, de l’entorn i dels 

objectes a partir del moviment. Alhora, aprenem a 

desenvolupar les diferents habilitats motrius tan 

necessàries per a la vida diària. 

HÀBITS I VALORS.  

En aquesta edat l’adquisició d’hàbits i valors va 

molt lligada a l’inici del desenvolupament de la 

pròpia autonomia.  

Hi ha una sèrie d’objectius que considerem 

adequats per a treballar-los i consolidar-los al llarg 

del primer cicle d’Educació Infantil. Per a poder-los 

treballar correctament és indispensable la 

col·laboració de la família, per això serà uns dels 

temes que es tractin en les reunions de pares 

(oberta al diàleg i a l’intercanvi d’opinions), com 

en les entrevistes personals (concretant en el seu 

fill o filla en particular).  

 

INTERACCIÓ FAMÍLIA –ESCOLA 

Creiem fonamental pel desenvolupament 

harmònic del nen i nena una bona relació i 

col·laboració entre pares i escola, per això tenim 

com a fonamental crear un ambient de 

col·laboració positiva, d’intercanvi constant 

d’informació, de confiança i valoració positiva 

mútua, de comprensió cordial i disponibilitat i 

flexibilitat. Per això obrim les portes de l’escola els 

pares acompanyen i recullen els seus fills dins 

l’aula, tant si és l’hora d’entrada o sortida com si 

no ho és.  

Entrevista inicial.  

Abans de començar el curs realitzen una 

entrevista amb els pares per tal de donar i rebre 

informació, establir una situació de diàleg en què 

es pugui contrastar les seves opinions sobre el 

món de l’educació. És important que se sentin 

còmodes, escoltats i atesos, ja que en alguns casos 

l’entrada del seu fill/a a l’escola pot ser viscuda 

com una situació angoixosa o tensa. Serà en 

aquesta primera entrevista quan la mestra amb 

l’ajut dels pares omplirà l’informe corresponent a 

l’avaluació inicial. 
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Reunions de pares.  

Mantenir dues reunions amb ells al lalrg del curs 

per a comentar què hem treballat i què 

treballarem, aspectes que ens interessin a tots, 

preparar celebracions o festes, etc..  Un cop 

acabada la reunió, es visualitza el video que hem 

filmat a l’escola on enregistrem totes les activitats 

que realitzem a la llar. 

Entrevistes amb els pares.  

Fixarem al menys dues entrevistes personal amb 

la família, una en acabar el primer mes 

d’adaptació i una altra setmanes abans d’acabar el 

curs.  

L’entrevista la prepararem a partir del seguiment 

que hem fet del nen/a i informarem als pares dels 

avanços i dificultats que s’han observat i detectat.  

En el cas d’algun problema concret que nosaltres 

detectem es concretarà una entrevista amb els 

paresi sempre concretarem entrevistes quan ho 

sol·licitin els pares.  

Informes als pares.  

En acabar cada trimestre es fa entrega d’un 

informe personal i escrit en el qual s’intenta donar 

una visió general del nen/a.  

Circulars psicopedagògiques.  

Circulars informatives repartides mensualment als 

pares sobre qüestions pedagògiques, didàctiques, 

o lúdiques que hagin de conèixer.  També 

utilitzem notes informatives que s’exposen al 

tauler d’anuncis.  

 

Tallers de pares 

 Taller de música “Cançons, moixaines i jocs 

de falda”  

Al segon trimestre es realitza un taller de 

música on pares i nens gaudeixen d’una aula 

oberta de música on la mestra especialista fa 

una demostració dels continguts que treballa a 

classe i on poder gaudir de diferents audicions 

i danses. 

 Taller de massatge infantil 

A partir del segon trimestre es realitzen 

diferents sessions de massatge infantil amb els 

nens de l’escola. Cap al tercer trimestre té lloc 

una conferencia sobre els beneficis del 

massatge infantil i s’acompanya d’unes 

sessions practiques amb pares i nens. 

 Jornades pares- avis 

Es convida a pares i avis a assistir a unes 

jornades on ells seran els protagonistes 

d’aquell dia proposant diferents activitats a 

realizar en el grup classe. 

 Xerrades sobre la primera infància. 

Convidem a debatir diferents temes 

relacionats amb la primera infància que ens 

preocupin com ara les rebequeries, els hàbits, 

l’alimentació, etc. 

 Moments en família.  

Els dilluns de cada mes pares i nens podran 

compartir unes estones plegats a la llar 

participant de diferents tallers que realitzaran 

ells mateixos amb ajuda de les mestres. 

 



         

10 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PAUTES DE SEGUIMENT 

L’avaluació es defineix com l’anàlisi del procés 

d’ensenyament- aprenentatge que permet de 

verificar l’eficàcia i la coherència amb què s’han 

realitzat els seus passos. S’entèn que l’avaluació 

s’integra i forma part del procés educatiu i 

constitueix un element fonamental d’acció 

pedagógica.  

Pel que fa a què avaluar en relació als 

aprenentatges de l’alumnat, s’ha de considerar 

que l’indicador fonamental el constitueixen els 

objectius generals de l’etapa i la seva seqüència 

per a cada cicle. Aquests indicadors permetran 

comprovar les característiques del 

desenvolupament de les capacitats desitjades per 

als nens i les nenes. 

La determinació dels procediments i instruments a 

través dels quals s’aconseguirà la informació en 

relació al procés d’aprenentatge, constitueix un 

conjunt de decisions referides a com avaluar. 

En aquest sentit,  cal destacar que l’observació 

sistemàtica per part dels professors de les 

conductes dels nens i nenes individualment i 

col.lectivament i les respostes davant les activitats 

d’ensenyament- aprenentatge constitueixen un 

instrument bàsic per al seguiment del procés 

educatiu. 

En aquest projecte curricular es proposa 

l’observació directa i sistemàtica com a instrument 

fonamental d’avaluació, que permet el seguiment 

global dels procesos d’aprenentatge dels nens i 

nenes. La detecció de progresos i dificultats ha de 

facilitar la revisió de la intervenció educativa per a 

adequar-la a les necessitats de l’alumnat. 

Un altre aspecte a tenir present en l’avaluació és 

l’evolució de l’expressió gràfica, traç, expressió 

simbólica i representació del propi cos. 

 

Al llarg del primer cicle d’Educació Infantil hem 

d’entendre “l’avaluació” com un seguiment 

continuat i sistemàtic de l’evolució del nen/a. Hem 

d’anar valorant els diferents ritmes de maduresa 

individual i la progressiva adquisició d’hàbits i de 

petits aprenentatges.  

Els materials que ens hi ajuden són:  

Avaluació inicial  

Ens informa de com està l’infant abans de 

començar el curs i els pares ho omplen i ho 

comenten amb la mestra en la primera entrevista.  

Avaluació per trimestres  

Ens indica els progressos i les dificultats de 

cadascun dels alumnes durant el curs escolar. 

Aquesta quedarà reflectida pels pares en diferents 

informes que donarem a finals de cada trimestre. 

Avaluació final.  

Es realitzarà al final de l’etapa i informarà sobre 

les capacitats assolides per l’infant com a últim 

esglaó de l’avaluació formativa i es comentarà a la 

entrevista personal amb la mestra a final de curs. 
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Classe dels Pollets 

 
Característiques generals del nen 

Aquest periode està caracteritzat per les grans 

adquisicions  motores cognitives i d’afirmació 

personal. 

Degut als progressos realizats en la amrxa i en 

l’habilitat manual. Els seus interessos es centren 

en l’activitat i l’exploració sensorio- motriu. Això 

amplia considerablement  el seu camp d’acció. 

És també una época rica en conductes imitatives 

(en presència del model  o sense). Degut a això, el 

joc imitatiu esdevé una de les activitats socials i 

culturals d’aquesta edat, permetent-li un 

progressiu descobriment del món que l’envolta. 

De mica en mica, va adquirint coscieència del seu 

propi “JO” mitjançant el coneixement del seu cos. 

D’aquí ve la importancia dels jocs d’amagar-se, 

mirar-se al mirall, tocar els altres nens, etc. Tot va 

encaminat al descobriment del seu cos. 

Hi ha una búsqueda d’afectivitat constant, per 

això és molt important el paper dels adults que 

l’envolten. 

És una etapa amb moltes necessitats fisiològiques  

que han de ser ateses pels adults per tant será 

també una funció básica de l’educadora vetllar pel 

seu benestar, no només físic sinó també psíquic. 

En aquesta edat apareixen els primers indicis del 

què posteriorment será el llenguatge. 

No oblidem tampoc el fort egocentrisme present  

en tots els seus actes, jocs ii activitats. 
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Classe de les 

Tortugues 
Característiques generals del nen 

Aquesta és una edat important pel que fa 

referencia a l’adquisició d’autonomia a tots els 

nivells. 

És un periode en què s’aprèn a controlar els 

esfínters, hi ha l’aparició d’un llenguatge més o 

menys fluid que permet una altre mena de 

comunicació. Els moviments ja són bastant 

controlats, tant en la marxa com en l’aspecte 

manipulatiu.  

La imitació en aquest periode té un paper molt 

important ja que afavoreix el coneixement del 

medi que l’envolta, repetint esquemes de 

comportament. 

Va diferenciant els diferents rols socials, la mestra 

que crida per anar al pati,la mare que pentina… 

Per tant els jocs d’imitació de la vida real ocuparan 

gran part de la seva atenció. 

L’adquisició de normes de conducta li 

proporcionaran uns hàbits que encara que molt 

minços, la bata, la motxilla, el penjador, etc són la 

base de la seva posterior vida social. 

Per mitjà del coneixement del propi cos i després 

de la integració de l’esquema corporal hi ha el 

descobriment de l’altre i de les seves semblances. 

En aquesta edat, les relacions socials es 

manifesten afectivament i violentament, per això 

són frequüents en aquestes edats les “baralles”, 

per aquest motiu i la resta esmentats, és un 

periode que precisa de molta paciencia, 

constancia i intencionalitat. 

 

 

 

L’afectivitat rebuda per part dels pares i dels 

educadors que envolten el nen, té un paper molt 

important en el desenvolupament equilibrat del 

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

13 
 

 

 

Classe dels Pandes 
Característiques generals dels nens. 

En aquesta edat l’autonomia ja és considerable. Hi 

ha un desenvolupament i un progres en quant a la 

motricitat gruixuda i en relació al llenguatge, el 

control d’esfínters, etc. 

Pel que fa a la seva personalitat, ens trobem en 

l’època en què el nen fa l’afirmació del seu “JO”. El 

nen viu ara l’anomenada crisis d’oposició , és 

conscient de si mateix i d’ell com a unitat pel que 

busca la seva afirmació oposant-se a tot i a 

tothom. La manera de diferenciar-se de tot allò 

que li ve de l’exterior es tradueix a través dels seus 

“NO”. 

Comença a tenir consciencia de les seves activitats 

i dels seus encerts, logrant un progres mportant 

en l’adquisicó d’hàbits. Aquest fet li produeix plaer 

i satisfacció ja que així va afirmant la seva 

autonomía. 

Evoluciona també la seva capacitat de 

concentració i ja pot començar amb activitats més 

llargues. En el camp del llenguatge passa de la 

paraula a la farse i el seu vocabulari augmenta dia 

a dia. 

Comença a comprendre simbolismes, aprèn a 

imaginar i a jugar sense necessitat de tenir 

l’objecte present. 

Li agrada reproduir i transmetre les seves 

vivències de manera imaginativa. 

Avança en el coneixement de si mateix i del seu 

entorn, aquest fet li facilita els seus 

aprenentatges. 

A nivell social avança poc a poc per anar perdent 

mica en mica el fort egocentrisme d’aquestes 

primeres edats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

14 
 

 

 

 

Classe dels Dracs 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Característiques generals dels nens 

El nen d’aquesta edat realitza progressions 

considerables en les adquiscions psicomotrius, en 

el llenguatge i en la simbolització. 

Aconsegueix un aprenentatge i un coneixement 

més ampli de la realitat que l’envolta. 

El llenguatge s’enriqueix amb noves paraules i 

amb estructures bàsiques, guanyant aixi capacitat 

i seguretat de comunicación. La seva manifestació 

verbal es veu recolzada per la comunicació que 

aconsegueix també amb l’expressió corporal i 

plàstica. 

Encara podem dir que és un nen egocèntric, molt 

marcat epr la seva individualitat. Té necessitat de 

centrar-se en si mateix, en el seu propi cos , però 

simultaniament sorgeix la necessitat de la 

intervenció de l’adult. 

Gaudeix relacionant-se amb els altres nens i és 

capaç de mantener amistats prolongades. 

Aquestes relacions tenen també però un sentit 

egocèntric ja que l’altre nen, el seu amic, és un 

reflexe de si mateix. En aquesta edat acostumen a 

juagr junts però sense col.laboracions. El “meu” i 

el “teu” encara són molt forts. 

 La durada de les activitats ja es pot allargar una 

mica més aconseguint una qualitat i dificultat 

superiors en els treballs i activitats en general. 

L’activitat i la curiositat marquen la característica 

de l’edat. Les necessitats fisològiques encara hi 

són presents, no ocupen la major part del temps i 

es realitzen de forma semi autònoma, fet que 

permet moltes me´s estones de joc i activitats. 
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Objectius 

per  

nivells 
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OBJECTIUS 1r TRIMESTRE 

Llar 1- petits 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Descobrir i identificar les pròpies 

necessitats fisiològiques: gana, set, pipí, 

caca, mocs... mostrant un progressiu 

control de les mateixes. 

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Experimentar les sensacions que comporta 

el joc motriu. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Mostrar col·laboració activa en la neteja 

personal. 

 Establir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar correctament els estris de 

menjar. 

 

Motricitat fina: 

 Posar en coordinació ambdues mans, 

aplicant més o menys força o fent ús de la 

pinça en accions de encaixar, rebregar i 

apilar. 

 

Motricitat gruixuda: 

 Progressar en el domini de la coordinació i 

el control dinàmic del cos, augmentant la 

seva autonomia en els desplaçaments, en 

l’ús dels objectes i en l’orientació en 

l’espai. 

 Desplaçar-se de formes diverses i sobre 

superfícies diferents: caminar, 

arrossegar-se, gatejar.... 

 Imitar diferents postures. 

 Consolidar l’automatisme de la marxa. 

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres. 

 Reconèixer el cos com un tot global (cap i 

extremitats). 

 Reconèixer algunes parts del cos: cap, 

mans, peus, panxa, cul. 
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ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar elements de la tardor: fulles 

seques, fruits de tardor, etc. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 

Descoberta 

 Conèixer les parts d’ús més habituals de 

l’escola: classe, pati, rebedor i canviador. 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Reconèixer, distingir i diferenciar 

diferents sons de l´entorn immediat. 

 Reconèixer els companys/es i educadores. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la tardor. 

 Reconèixer elements característics de la 

tardor. 

 Conèixer i descobrir la festa de la 

Castanyada. 

 Conèixer i descobrir la festa del Nadal. 

 

Lògica:  

 Percebre diferències i semblances entre 

objectes. 

 

Geometria 

 Identificar els objectes i les modificacions 

que han sofert i reconèixer, malgrat 

aquests canvis, la seva identitat com a tal. 

 

Mesura 

 Diferenciar les accions d’omplir i buidar. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de dins i fora. 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge oral  

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar les seves necessitats. 

 Posar de manifest, gestualment o oralment 

diferents intencions comunicatives: ordre, 

atenció de l’altre, protesta... 

 Reconèixer el vocabulari treballat a la 

classe. 

 

Comprensió 

 Entendre les intencions comunicatives de 

les altres persones pel gest i l’entonació. 

 Respondre quan se’l crida pel seu nom. 

 Adonar-se dels sorolls del propi cos: riure, 

plorar, esternudar, etc. i dels sorolls de la 

natura: pluja, vent, etc. 

 Comprendre missatges orals curts donats 

per l´educadora. 

 Escoltar atentament una explicació curta. 

 Adquirir l’hàbit d’esperar-se per ser atès. 

 Fullejar contes i observar les il·lustracions. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar diferents materials amb el 

propi cos com a primera eina sense 

intencions determinades: fer ditades i 

escampar pintura amb la mà.  

 Manipular diferents instruments i 

materials seguint unes pautes establertes 

per l’educadora. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l’exploració dels diferents materials li 

proporciona. 

 Iniciar l’estampació amb esponja. 

 

Art 

 Observar obres d’art amb atenció. 
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Traç 

 Aconseguir una bona coordinació vista- mà 

passant del gargot incontrolat a l’inici de 

les formes controlades. 

  

Llenguatge musical  

 Iniciar la discriminació sensorial : 

so/silenci. 

 Iniciar  la manipulació d´instruments 

musicals. 

 Iniciar la discriminació  sensorial de 

fort/fluix. 

 Preservar estones de cançons de falda.  

    Iniciar-lo en l´audició de petits fragments 

musicals i/o de cançons amb una actitud  

d´atenció correcta 
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OBJECTIUS 2n TRIMESTRE 

Llar 1- petits 

 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Començar a intuir situacions de perill. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Establir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar correctament els estris de 

menjar. 

 Mostrar col.laboració activa en la intenció 

de rentar-se, mocar-se... 

 Seguir els ritmes establerts en els hàbits 

d´alimentació, higiene i descans. 

 Iniciar-se en els hàbits de col.laboració:  

neteja i ordre de la classe i respecte pel 

material. 

 Iniciar-se en els hàbits de convivència: 

saludar en les entrades i sortides, 

compartir  el material, esperar el seu 

torn, etc.  

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el 

final de les activitats.  

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres.  

 Reconèixer el cos com un tot global ( cap-

cara, extremitats inferiors i superiors ). 

 Reconèixer algunes de les parts del cos: 

cara, ulls, nas, boca, orelles.  

 

Motricitat fina: 

 Fer ús de la pinça en accions d’enfilar, fer 

l’intent de cordar botons i cremalleres, 

encaixar peces petites, estripar, etc. 

 

Motricitat gruixuda 

 Explorar diferents possibilitats del seu 

cos: rodar, girar, balancejar-se, còrrer. 

 Imitar diferents postures. 

 Controlar l´equilibri desplaçant-se sobre 

diferents superfícies. 

 Pujar i baixar escales amb el suport de la 

mestra i agafant-se de la barana. 

 Experimentar situacions espacials amb el 

propi cos ( dins-fora, sobre-sota). 

 Experimentar diferents direccions llançant 

i entomant pilotes. 

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar la sensació de fred a partir 

de la manipulació de gel. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 

 

Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Jugar en companyia d’altres nens i nenes. 
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 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: l’hivern. 

 Reconèixer elements característics de 

l’hivern. 

 Conèixer i descobrir la festa de Carnaval. 

 

Percepció 

 Iniciar-se en la identificació del color 

vermell. 

 Iniciar-se en la identificació de la forma 

arrodonida. 

 

Lògica:  

 Relacionar i associar elements per la forma 

i el color. 

 

Geometria 

 Identificar els objectes i les modificacions 

que han sofert i reconèixer, malgrat 

aquests canvis, la seva identitat com a tal. 

 

Mesura 

 Diferenciar les accions de posar i treure. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de sobre i sota. 
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ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar els seus desitjos. 

 Anomenar pel seu nom objectes coneguts. 

 Utilitzar paraules o expressions senzilles 

per a diferents situacions comunicatives. 

 Saber respondre SI/NO davant preguntes 

que fa la mestra. 

 Reconèixer el vocabulari treballat a la 

classe. 

 

Comprensió 

 Assenyalar persones conegudes. 

 Comprendre petites ordres i missatges 

donats a l’aula. 

 Comprendre les intencions comunicatives, 

tant les gestuals com les donades per 

l´entonació. 

 

 Escoltar atentament una explicació curta. 

 Gaudir de l’explicació de contes. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers: pintura, paper, cartró... 

 Utilitzar progressivament eines senzilles: 

taps de suro, rodets, brotxes... 

 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporcionen. 

 

Art  

 Reconèixer una obra d’art vista altres 

vegades. 

 

Traç 

 Omplir superfícies amb taques i gargots 

controlant l’espai del paper. 

 Traçar gargots de diferents colors en un 

paper gran. 

 

Llenguatge musical 

 Cantar cançons amb un àmbit melòdic 

reduït propi de la seva edat. 

 Escoltar audicions de petits fragments 

musicals. 

 Manipular instruments musicals: flauta 

d’èmbol, cascavells i carrilló. 

 Iniciar el desenvolupament motriu en 

l’espai.  

 Iniciar petites danses organitzades en 

parelles. 
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OBJECTIUS 3r TRIMESTRE 

Llar 1- petits  

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Estar tranquil i alegre a l’escola 

 Relacionar-se amb els companys. 

 Gaudir de les activitats que realitzem a 

l’aula. 

 

Hàbits 

 Seguir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Mostrar autonomia a l’hora de dinar i 

durant l’estona de descans. 

 Mostrar autonomia a l’hora de beure amb 

got. 

 Interioritzar i utilitzar alguns hàbits de 

convivència: saludar a les entrades i 

sortides, compartir  el material, esperar 

el seu torn, etc.  

 Col.laborar a l’hora d’endreçar joguines. 

 Mostrar col.laboració activa en la intenció 

de rentar-se, mocar-se... 

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el 

final de les activitats.  

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres.  

 Reconèixer algunes de les parts del cos: 

braços, cames, dits, esquena, cabells.  

 Reconeixement de si mateix al mirall. 

 

Motricitat fina: 

 Continuar fent ús de la pinça en activitats 

com colorins, gomets grans, encaixos, 

torres, etc. 

 Abocar elements d’un recipient a un altre. 

 Introduir un objecte dins d’un altre. 

 

Motricitat gruixuda 

 Practicar senzilles coreografies. 

 Practicar la carrera. 

 Aprendre a desplaçar-se endavant i 

enrere. 

 Pujar i baixar escales agafant-se de la 

barana sense el suport de la mestra. 

 Xutar pilotes. 

 Iniciar el control de l’equilibri desplaçant-

se sobre un tricicle. 

 Iniciar-se en la realització del salt. 

 Explorar diferents possibilitats del seu 

cos: rodar, girar, balancejar-se, córrer. 
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ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Tenir iniciativa pròpia a l’hora d’explorar 

els materials. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 

 

Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la primavera i l’estiu 

 Reconèixer elements característics de la 

primavera i l’estiu. 

 Reconèixer elements de l’entorn naturals: 

els animals i les plantes. 

 Conèixer i descobrir la celebració de Sant 

Jordi i Sant Joan. 

 

Percepció 

 Identificar correctament el color vermell 

 Identificar correctament la forma 

arrodonida. 
 

Mesura. 

 Diferenciar les nocions gran i petit. 

 

Lògica:  

 Percebre els contrastos entre dos 

elements. 

 

Geometria 

 Diferenciar les nocions obert i tancat. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de dalt i baix. 
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ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar els seus desitjos i les seves 

necessitats. 

 Utilitzar el nom correcte per designar 

persones, animals o coses conegudes. 

 Començar a formular frases de dues 

paraules. 

 Saber respondre SI/NO davant preguntes 

que fa la mestra. 

 Referir-se a si mateix pel seu nom. 

 

Comprensió 

 Assenyalar els elements que es demanen. 

 Comprendre petites ordres i missatges 

donats a l’aula i respondre correctament. 

 Adquirir el nou vocabulari i recordar el 

vocabulari anteriorment treballat. 

 

 Estar atent davant d’ una explicació curta. 

 Gaudir de l’explicació de contes. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers: pintura, papers, gomets, etc. 

 Continuar aplicant tècniques bàsiques: 

pintura, dibuix, modelatge, collage. 

 Iniciar-se en les tècniques de pintar amb 

pinzell, pintar amb ceres toves i pintar amb 

guixos. 

 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporcionen. 

 

 

Art  

 Mostrar interès per una obra d’art. 

 

Traç 

 Imitar traços sense una direcció 

determinada. 

 Experimentar el gest gràfic ampli en grans 

superfícies i en diferents posicions, 

vertical, horitzontal. 

 

Llenguatge musical 

 Manipular instruments musicals: carrilló, 

campanes, palillos... 

 Identificar les qualitats sonores: 

intensitat, durada, alçada i sirenes. 

 Reconèixer cantarelles, cançons i ritmes 

coneguts. 

 Escoltar amb atenció les cançons i els 

enregistraments de petites obres musicals. 

 Aprendre danses de rotllana i organitzades 

per parelles.  



         

25 
 

 

OBJECTIUS 1r TRIMESTRE 

Llar 1- grans 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Descobrir i identificar les pròpies 

necessitats fisiològiques: gana, set, pipí, 

caca, mocs... mostrant un progressiu 

control de les mateixes. 

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Experimentar les sensacions que comporta 

el joc motriu. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Mostrar col·laboració activa en la neteja 

personal. 

 Establir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar correctament els estris de 

menjar. 

 

Motricitat fina: 

 Posar en coordinació ambdues mans, 

aplicant més o menys força o fent ús de la 

pinça en accions de encaixar, rebregar i 

apilar. 

 

Motricitat gruixuda: 

 Progressar en el domini de la coordinació i 

el control dinàmic del cos, augmentant la 

seva autonomia en els desplaçaments, en 

l’ús dels objectes i en l’orientació en 

l’espai. 

 Desplaçar-se de formes diverses i sobre 

superfícies diferents: caminar, 

arrossegar-se, gatejar.... 

 Imitar diferents postures. 

 Consolidar l’automatisme de la marxa. 

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres. 

 Reconèixer el cos com un tot global (cap i 

extremitats). 

 Reconèixer algunes parts del cos: cap, 

mans, peus, panxa, cul. 
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ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar elements de la tardor: fulles 

seques, fruits de tardor, etc. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 

Descoberta 

 Conèixer les parts d’ús més habituals de 

l’escola: classe, pati, rebedor i canviador. 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Reconèixer, distingir i diferenciar 

diferents sons de l´entorn immediat. 

 Reconèixer els companys/es i educadores. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la tardor. 

 Reconèixer elements característics de la 

tardor. 

 Conèixer i descobrir la festa de la 

Castanyada. 

 Conèixer i descobrir la festa del Nadal. 

 

Percepció 

 Iniciar-se en la identificació del color 

vermell. 

 Iniciar-se en la identificació de la forma 

arrodonida. 

 

Lògica:  

 Percebre diferències i semblances entre 

objectes. 

 

 

Geometria 

 Identificar els objectes i les modificacions 

que han sofert i reconèixer, malgrat 

aquests canvis, la seva identitat com a tal. 

 

Mesura 

 Diferenciar les accions d’omplir i buidar. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de dins i fora. 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge oral  

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar les seves necessitats. 

 Posar de manifest, gestualment o oralment 

diferents intencions comunicatives: ordre, 

atenció de l’altre, protesta... 

 Reconèixer el vocabulari treballat a la 

classe. 

 

Comprensió 

 Entendre les intencions comunicatives de 

les altres persones pel gest i l’entonació. 

 Respondre quan se’l crida pel seu nom. 

 Adonar-se dels sorolls del propi cos: riure, 

plorar, esternudar, etc. i dels sorolls de la 

natura: pluja, vent, etc. 

 Comprendre missatges orals curts donats 

per l´educadora. 

 Escoltar atentament una explicació curta. 

 Adquirir l’hàbit d’esperar-se per ser atès. 

 Fullejar contes i observar les il·lustracions. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 
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Llenguatge plàstic 

 Experimentar diferents materials amb el 

propi cos com a primera eina sense 

intencions determinades: fer ditades i 

escampar pintura amb la mà.  

 Manipular diferents instruments i 

materials seguint unes pautes establertes 

per l’educadora. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l’exploració dels diferents materials li 

proporciona. 

 Iniciar l’estampació amb esponja. 

 

Art 

 Observar obres d’art amb atenció. 

 

Traç 

 Aconseguir una bona coordinació vista- mà 

passant del gargot incontrolat a l’inici de 

les formes controlades. 

 

Llenguatge musical  

 Iniciar-lo en l´audició de petits fragments 

musicals i/o de cançons 

amb una actitud  

d´atenció correcta. 

 

 Iniciar la discriminació sensorial : 

so/silenci. 

 Iniciar la discriminació  sensorial de: 

fort/fluix. 

 Preservar estones de cançons de falda.  

 Fer notar la pulsació interna i gaudir de la 

relació individual amb la 

mestra. 

 Iniciar  la manipulació d´instruments 

musicals. 
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OBJECTIUS 2n TRIMESTRE 

Llar 1- grans 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Començar a intuir situacions de perill. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Establir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar correctament els estris de 

menjar. 

 Mostrar col.laboració activa en la intenció 

de rentar-se, mocar-se... 

 Seguir els ritmes establerts en els hàbits 

d´alimentació, higiene i descans. 

 Iniciar-se en els hàbits de col.laboració:  

neteja i ordre de la classe i respecte pel 

material. 

 Iniciar-se en els hàbits de convivència: 

saludar en les entrades i sortides, 

compartir  el material, esperar el seu 

torn, etc.  

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el 

final de les activitats.  

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres.  

 Reconèixer el cos com un tot global ( cap-

cara, extremitats inferiors i superiors ). 

 Reconèixer algunes de les parts del cos: 

cara, ulls, nas, boca, orelles.  

 

 

Motricitat fina: 

 Fer ús de la pinça en accions d’enfilar, fer 

l’intent de cordar botons i cremalleres, 

encaixar peces petites, estripar, etc. 

 

Motricitat gruixuda 

 Explorar diferents possibilitats del seu 

cos: rodar, girar, balancejar-se, còrrer. 

 Imitar diferents postures. 

 Controlar l´equilibri desplaçant-se sobre 

diferents superfícies. 

 Pujar i baixar escales amb el suport de la 

mestra i agafant-se de la barana. 

 Experimentar situacions espacials amb el 

propi cos ( dins-fora, sobre-sota). 

 Experimentar diferents direccions llançant 

i entomant pilotes. 

 

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar la sensació de fred a partir 

de la manipulació de gel. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 

 

Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Jugar en companyia d’altres nens i nenes. 
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 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: l’hivern. 

 Reconèixer elements característics de 

l’hivern. 

 Conèixer i descobrir la festa de Carnaval. 

 

Percepció 

 Iniciar-se en la identificació del color groc. 

 Iniciar-se en la identificació de la forma 

quadrada. 

 

Lògica:  

 Relacionar i associar elements per la forma 

i el color. 

 

Geometria 

 Identificar els objectes i les modificacions 

que han sofert i reconèixer, malgrat 

aquests canvis, la seva identitat com a tal. 

 

Mesura 

 Diferenciar les accions de posar i treure. 

 Diferenciar les nocions de gran i petit. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de sobre i sota. 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar els seus desitjos. 

 Anomenar pel seu nom objectes coneguts. 

 Utilitzar paraules o expressions senzilles 

per a diferents situacions comunicatives. 

 Saber respondre SI/NO davant preguntes 

que fa la mestra. 

 Reconèixer el vocabulari treballat a la 

classe. 

 

Comprensió 

 Assenyalar persones conegudes. 

 Comprendre petites ordres i missatges 

donats a l’aula. 

 Comprendre les intencions comunicatives, 

tant les gestuals com les donades per 

l´entonació. 

 Escoltar atentament una explicació curta. 

 Gaudir de l’explicació de contes. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers: pintura, paper, cartró... 

 Utilitzar progressivament eines senzilles: 

taps de suro, rodets, brotxes... 

 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporcionen. 

 

Art  

 Reconèixer una obra d’art vista altres 

vegades. 

 

Traç 

 Omplir superfícies amb taques i gargots 

controlant l’espai del paper. 

 Traçar gargots de diferents colors en un 

paper gran. 

 

Llenguatge musical 

 Cantar cançons amb un àmbit melòdic 

reduït propi de la seva edat. 



         

30 
 

 

 Escoltar audicions de petits fragments 

musicals. 

 Manipular instruments musicals: flauta 

d’èmbol, cascavells i carrilló. 

 Iniciar el desenvolupament motriu en 

l’espai.  

 Iniciar petites danses organitzades en 

parelles. 
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OBJECTIUS 3r TRIMESTRE 

Llar 1- grans 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

 

Emocions:   

 Estar tranquil i alegre a l’escola 

 Relacionar-se amb els companys. 

 Gaudir de les activitats que realitzem a 

l’aula. 

 

Hàbits 

 Seguir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Mostrar autonomia a l’hora de dinar i 

durant l’estona de descans. 

 Mostrar autonomia a l’hora de beure amb 

got. 

 Interioritzar i utilitzar alguns hàbits de 

convivència: saludar a les entrades i 

sortides, compartir  el material, esperar 

el seu torn, etc.  

 Col.laborar a l’hora d’endreçar joguines. 

 Mostrar col.laboració activa en la intenció 

de rentar-se, mocar-se... 

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el 

final de les activitats.  

 

Cos 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres.  

 Reconèixer algunes de les parts del cos: 

braços, cames, dits, esquena, cabells.  

 Reconeixement de si mateix al mirall. 

 

 

 

Motricitat fina: 

 Continuar fent ús de la pinça en activitats 

com colorins, gomets grans, encaixos, 

torres, etc. 

 Abocar elements d’un recipient a un altre. 

 Introduir un objecte dins d’un altre. 

 

Motricitat gruixuda 

 Practicar senzilles coreografies. 

 Practicar la carrera. 

 Aprendre a desplaçar-se endavant i 

enrere. 

 Pujar i baixar escales agafant-se de la 

barana sense el suport de la mestra. 

 Xutar pilotes. 

 Iniciar el control de l’equilibri desplaçant-

se sobre un tricicle. 

 Iniciar-se en la realització del salt. 

 Explorar diferents possibilitats del seu 

cos: rodar, girar, balancejar-se, córrer. 

 

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Tenir iniciativa pròpia a l’hora d’explorar 

els materials. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 
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Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la primavera i l’estiu 

 Reconèixer elements característics de la 

primavera i l’estiu. 

 Reconèixer elements de l’entorn naturals: 

els animals i les plantes. 

 Conèixer i descobrir la celebració de Sant 

Jordi i Sant Joan. 

 

Percepció 

 Iniciar-se en la identificació del color blau 

 Iniciar-se en la identificació del triangle. 

 

Lògica:  

 Percebre els contrastos entre dos 

elements. 

 

Geometria 

 Diferenciar les nocions obert i tancat. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de dalt i baix. 
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ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral o gestual per 

expressar els seus desitjos i les seves 

necessitats. 

 Utilitzar el nom correcte per designar 

persones, animals o coses conegudes. 

 Començar a formular frases de dues 

paraules. 

 Saber respondre SI/NO davant preguntes 

que fa la mestra. 

 Referir-se a si mateix pel seu nom. 

 

Comprensió 

 Assenyalar els elements que es demanen. 

 Comprendre petites ordres i missatges 

donats a l’aula i respondre correctament. 

 Adquirir el nou vocabulari i recordar el 

vocabulari anteriorment treballat. 

 Estar atent davant d’ una explicació curta. 

 Gaudir de l’explicació de contes. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers: pintura, papers, gomets, etc. 

 Continuar aplicant tècniques bàsiques: 

pintura, dibuix, modelatge, collage. 

 Iniciar-se en les tècniques de pintar amb 

pinzell, pintar amb ceres toves i pintar amb 

guixos. 

 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporcionen. 

 

Art  

 Mostrar interès per una obra d’art. 

 

Traç 

 Imitar traços sense una direcció 

determinada. 

 Experimentar el gest gràfic ampli en grans 

superfícies i en diferents posicions, 

vertical, horitzontal. 

 

Llenguatge musical 

 Manipular instruments musicals: carrilló, 

campanes, palillos... 

 Identificar les qualitats sonores: 

intensitat, durada, alçada i sirenes. 

 Reconèixer cantarelles, cançons i ritmes 

coneguts. 

 Escoltar amb atenció les cançons i els 

enregistraments de petites obres musicals. 

 Aprendre danses de rotllana i organitzades 

per parelles. 

 Aprendre a moure´s en l´espai seguint 

diferents pulsacions musicals. 

 Ampliar el repertori de cançons. 

 Distingir els sons curts i els sons llargs 

d´una audició, tot fent evolucions a 

l´espai. 
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OBJECTIUS 1r TRIMESTRE 

Llar 2 
 

 

ÀREA 1. DESCOBERTA D´UN MATEIX 
 

Emocions:   

 Descobrir i identificar les pròpies 

necessitats fisiològiques: gana, set, pipí, 

caca, mocs... mostrant un progressiu 

control de les mateixes. 

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Experimentar les sensacions que comporta 

el joc motriu. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Establir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar correctament els estris de 

menjar. 

 Aconseguir l´hàbit de saludar en entrar i 

sortir de la classe. 

 Esperar el seu torn mentre l´educadora 

atén  altres  nens/es. 

 Compartir el material de la classe. 

 Tenir cura del material comú. 

 Mostrar col·laboració activa en la neteja 

personal. 

 Adaptar-se a un ritme de treball diari ( 

horaris i hàbits precisos del moment ). 

 Utilitzar el WC, col.laborant a l´hora de  

pujar-se i baixar-se la roba. 

 

Motricitat fina: 

 Posar en coordinació ambdues mans en 

accions de: estripar, encaixar, pinçar... 

 

Motricitat gruixuda: 

 Progressar en el domini de la coordinació i 

el control dinàmic del cos, augmentant la 

seva autonomia en els desplaçaments, en 

l’ús dels objectes i en l’orientació en 

l’espai. 

 Desplaçar-se de formes diverses i sobre 

superfícies diferents: rodar, arrossegar-

se, gatejar.... 

 Imitar diferents postures. 

 Experimentar les diferents direccions 

llençant i entomant objectes ( coordinació 

entre la intenció de l´ull i el trajecte de la 

mà ). 

 Pujar i baixar escales amb seguretat. 

 Augmentar l´agilitat i l´equilibri. 

 

 

Cos 

 Conèixer i assenyalar la ubicació de les 

principals parts del cos treballades. 

 Redescobrir el seu cos i el dels altres. 

 

ÀREA 2. DESCOBERTA DE L´ENTORN  

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar elements de la tardor: fulles 

seques, bolets, fruits de tardor, etc. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i identificar correctament 

els termes de sec i mullat. 

 Experimentar i identificar correctament 

els termes de fred i calor. 
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Descoberta 

 Conèixer on és el seu penjador i penjar-hi 

la motxilla. 

 Reconèixer la seva tovallola, la seva pinta i 

el seu got. 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Reconèixer, distingir i diferenciar 

diferents sons de l´entorn immediat. 

 Reconèixer els companys/es i educadores i 

anomenar-los pel seu nom. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la tardor. 

 Reconèixer elements característics de la 

tardor. 

 Conèixer i descobrir la festa de la 

Castanyada. 

 Conèixer i descobrir la festa del Nadal.  

 

Percepció 

 Reconèixer i anomenar el color vermell i el 

color groc 

 

Lògica:  

 Comparar dos objectes, sempre en 

situacions de contrast, i trobar-hi 

semblances i diferències respecte d´una 

sola qualitat 

 Identificar elements repetits en un petit 

grup. 

 Començar a classificar elements en funció 

de les seves qualitats. 

 

Geometria 

 Identificar els objectes i les modificacions 

que han sofert i reconèixer, malgrat 

aquests canvis, la seva identitat com a tal. 

 Diferenciar i anomenar la forma rodona. 

 

Mesura 

 Diferenciar els conceptes gran- mitjà- 

petit. 

 

Situació en l’espai 

 Distingir “dins” i “fora.” 

 Discriminar els termes molts/pocs. 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge oral  

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral per expressar 

les seves necessitats. 

 Conèixer i utilitzar el nom dels nens/es i 

de les educadores. 

 Discriminar/reproduir i conèixer quins són 

els sons del propi cos: riure, plorar, 

estornudar... 

 Utilitzar el nom correcte per denominar 

persones, animals... 

 Posar de manifest oralment diferents 

intencions comunicatives: ordre, atenció de 

l’altre, protesta... 

 Reconèixer el vocabulari treballat a la 

classe i reproduir-lo correctament. 

 Aprendre rodolins, cantarelles i frases 

fetes. 

 Utilitzar un to de veu adequat. 

 Estructurar la frase en el seu llenguatge 

espontani. 

 

Comprensió 

 Aprendre i comprendre el nou vocabulari 

 Entendre les intencions comunicatives de 

les altres persones pel gest i l’entonació. 

 Comprendre missatges orals curts donats 

per l´educadora. 

 

 

Atenció – Memorització. 
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 Escoltar atentament una explicació curta. 

 Adquirir l’hàbit d’esperar-se per ser atès. 

 Fullejar contes i observar les il·lustracions. 

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 

Llenguatge plàstic 

 Explorar, gestualment, l´espai deixant 

diferents empremtes. 

 Descobrir nous materials i textures. 

 Manipular diferents instruments i 

materials seguint unes pautes establertes 

per l’educadora 

 Observar la presència de colors en els 

materials, objectes i imatges. 

 Experimentar sensacions amb diferents 

materials ( fred, rugós, mullat...). 

 Experimentar el gest ampli en grans 

superfícies i en diferents plans: verticals i 

horitzontals. 

 Començar a realitzar gargots lliurement. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l’exploració dels diferents materials li 

proporciona. 

 Iniciar l’estampació amb esponja. 

 

Art 

 Observar obres d’art amb atenció. 

 

Traç 

 Aconseguir una bona coordinació vista- mà 

passant del gargot incontrolat a l’inici de 

les formes controlades. 

 Realitzar amb èxit el traç vertical. 

 

Llenguatge musical  

.  Diferenciar auditivament el so del silenci. 

.  Saber escoltar i identificar sons produïts per 

objectes, instruments i la veu humana. 

.  Iniciar la identificació per contrast del so i 

alguns dels seus atributs: fort/fluix, llarg/curt,  

agut/greu. 

.  Reconèixer cantarelles, cançons i ritmes 

coneguts. 

.  Expressar corporalment la pulsació d´un estímul 

sonor. 

.  Iniciar-se en la dansa i en el moviment corporal 

lliure. 

.  Escoltar amb atenció les cançons i els 

enregistraments de petites obres musicals. 

.  Cantar cançons mimades i preservar estones de 

cançons de falda. 

.  Cantar cançons amb un ambient melòdic reduït, 

propi de la seva edat. 

 

 

 

 



         

37 
 

 

OBJECTIUS 2on TRIMESTRE 

Llar 2 
 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Expressar, mitjançant l’expressió corporal, 

les sensacions i els sentiments. 

 Gaudir de les pròpies conquestes i 

descobriments. 

 Començar a intuir situacions de perill. 

 Gaudir i participar de les festes i 

celebracions de l’escola. 

 

Hàbits 

 Seguir el ritme establert en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Tastar tots els aliments. 

 Tenir cura dels estris de menjador. 

 Continuar treballant els hàbits de 

col.laboració:  neteja i ordre de la classe i 

respecte pel material. 

 Tenir petites responsabilitats a la classe: 

càrrecs. 

 Iniciar els hàbits de convivència: saludar a 

les entrades i sortides, compartir el 

material i esperar el seu torn.  

 Tenir adquirit l’hàbit d’utilitzar les 

expressions de: “gràcies” i “si us plau”. 

 Pujar i baixar-se la roba tot sol quan va al 

WC. 

 Aconseguir l’hàbit de fer la fila a l’hora de 

rentar-se les mans. 

 Aprendre a pujar i baixar l’escala en 

silenci. 

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el final 

de les activitats.  

 

 

 

Cos 

 Conèixer i assenyalar la ubicació de les 

parts de la cara generals i especifiques. 

 Identificar les següents parts del  cos: 

mans, peus, cap, cul, panxa, ulls, nas, boca, 

orelles, cabells, braços, cames, dits i 

esquena. 

 

Motricitat fina: 

 Fer l’ús de la pinça en accions de  

punxar, modelar, cargolar i  

descargolar. 
 

Motricitat gruixuda 

 Augmentar l’agilitat i l’equilibri desplaçant-

se sobre diferents superfícies. 

 Realitzar activitats per adquirir el salt i la 

carrera. 

 Aprendre a desplaçar-se de diverses 

maneres: reptar, caminar de puntetes, 

gatejar, caminar enrere. 

 Pujar i baixar escales agafant-se de la 

barana sense el suport de la mestra.  

 Experimentar diferents direccions llançant 

i entomant pilotes. 

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Experimentar la sensació de fred a partir 

de la manipulació de gel. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 
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 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 

 

Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Jugar en companyia d’altres nens i nenes. 

 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: l’hivern. 

 Reconèixer elements característics de 

l’hivern: roba d’abric, vent, fred... 

 Conèixer i descobrir la festa de Carnaval. 

 Conèixer a partir de l´àlbum del cap de 

setmana, l´entorn proper dels companys. 

 

Percepció 

 Reconèixer, distingir i anomenar el color 

blau. . 
 

Lògica:  

 Classificar i aparellar objectes. 

 Identificar l’element que no pertany a un 

grup determinat. 

 Fer associacions senzilles per forma o 

color. 

 

Geometria 

 Reconèixer i anomenar el quadrat. 

 

Mesura 

 Diferenciar els conceptes llarg i curt 

 Diferenciar els conceptes molts/ pocs/ 

cap. 
 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de a sobre i a sota. 

 Distingir les nocions a dalt abaix 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral mantenint 

petites converses. 

 Utilitzar paraules o expressions senzilles 

per a diferents situacions comunicatives. 

 Utilitzar el nom correcte per denominar 

objectes, persones o coses. 

 Saber respondre preguntes senzilles i 

gaudir dels diàlegs col·lectius. 

 Reproduir progressivament les variacions 

de gènere i nombre. 

 

Comprensió 

 Comprendre les ordres i els missatges 

donats a l’aula.  

 Recordar alguna paraula o seqüència d’un 

conte o cançó. 

 Aprendre i comprendre el nou vocabulari. 

 

Memorització 

 Memoritzar alguna frase i seqüència d’un 

conte. 

 Memoritzar una dita senzilla. 

 Aprendre nous rodolins, cantarelles i 

frases fetes. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers: pintura, paper, cartró, cartolina, 

plàstic, gomets, plastilina. 

  Utilitzar progressivament eines senzilles: 

rodet, esponja, brotxa, pinzell, retoladors, 

ceres toves, guixos, etc.  

 Escurar el pinzell a l’hora de pintar. 

 Descobrir nous materials i textures. 
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 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporcionen. 

 Potenciar la lectura d’imatges. 

Art  

 Reconèixer una obra d’art vista altres 

vegades. 

 

Traç 

 Aprendre a fer diferents tipus de traços: 

forma arrodonida, línies verticals i 

horitzontals i creus i gargot. 

 Omplir superfícies amb gargots controlant 

l’espai del paper. 

 Realitzar amb èxit el traç horitzontal. 

 

Llenguatge musical 

 Manipular instruments musicals: carrilló, 

campanes, palillos... 

 Identificar les qualitats sonores: 

intensitat, durada, alçada i sirenes. 

 Reconèixer cantarelles, cançons i ritmes 

coneguts. 

 Escoltar amb atenció les cançons i els 

enregistraments de petites obres musicals. 

 Aprendre danses de rotllana i organitzades 

per parelles. 

 Aprendre a moure´s  en l’espai seguint 

diferents pulsacions musicals. 

 Ampliar el repertori de cançons. 
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OBJECTIUS 3r TRIMESTRE 

Llar 2 
 

 

AREA 1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I 

DELS ALTRES. 

Emocions:   

 Estar tranquil i alegre a l’escola 

 Relacionar-se amb els companys. 

 Gaudir de les activitats que realitzem a 

l’aula. 

 

Hàbits 

 Seguir un ritme en els hàbits 

d’alimentació, higiene i descans. 

 Utilitzar un to de veu adequat a l´hora 

dels àpats. 

 Tenir adquirit l´hàbit de parar i desparar 

la taula. 

 Repartir els gots a l´hora de berenar. 

 Adquirir l´hàbit d´anar a buscar algun 

objecte a les altres classes. 

 Interioritzar i utilitzar alguns hàbits de 

convivència: saludar a les entrades i 

sortides, compartir  el material, esperar 

el seu torn, etc.  

 Utilitzar les expressions “ gràcies “ i “ si 

us plau “. 

 Col.laborar a l’hora d’endreçar joguines. 

 Mostrar col.laboració activa en la intenció 

de rentar-se, mocar-se... 

 Mantenir l’atenció des de l’inici fins el 

final de les activitats.  

 

Cos 

 Identificar les següents parts del cos: 

celles, pestanyes, barbeta, front, galtes, 

colzes, genolls, turmells i melic. 

 

Motricitat fina: 

 Continuar fent ús de la pinça en accions de 

punxar ( a sobre d´un contorn ), cargolar i 

descargolar, enganxar, fer boles... 

 Iniciar la utilització de les tisores. 

 

Motricitat gruixuda 

 Practicar senzilles coreografies, tot fent 

aeròbic. 

 Realitzar activitats per adquirir el salt i la 

carrera. 

 Aprendre a desplaçar-se de diverses 

maneres: reptar, caminar endavant, 

endarrere, de costat. 

 Practicar la tombarella. 

 

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Exploració 

 Experimentar i manipular elements de 

l’entorn immediat. 

 Tenir iniciativa pròpia a l’hora d’explorar 

els materials. 

 

Sensorial 

 Observar i experimentar diferents 

elements manipulables emprant diverses 

vies sensorials: vista, tacte, olfacte, gust, 

oïda. 

 Experimentar i manipular amb materials 

diversos observant les propietats 

d´aquests materials, a través dels sentits: 

color, textura, olor, sensació de plaer... 

 Experimentar amb diferents qualitats dels 

objectes: tou- dur, rugós i fi. 

 

Descoberta 

 Identificar alguns elements significatius 

de l’entorn habitual. 

 Imitar els adults a través del joc simbòlic. 
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 Conèixer i descobrir les diferents 

estacions: la primavera i l’estiu 

 Reconèixer elements característics de la 

primavera i l’estiu:  flors, insectes, plantes, 

vacances... 

 Reconèixer elements de l’entorn naturals: 

els animals de la granja i les plantes. 

 Conèixer i descobrir la celebració de Sant 

Jordi i Sant Joan. 

 Gaudir de les diverses sortides. 

 

Percepció 

 Reconèixer, distingir i anomenar el color 

verd 

 

Lògica:  

 Fer correspondències entre elements que 

estan associats. 

 

Geometria 

 Identificar el triangle. 

 

Mesura 

 Diferencio “més” i “menys” 

 Diferenciar les nocions molts- pocs- cap- 

un. 

 

Situació en l’espai 

 Diferenciar les nocions de davant i 

darrere. 

 Distingir obert i tancat 

 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 
 

Llenguatge verbal 

Expressió 

 Utilitzar el llenguatge oral tot mantenint 

converses. 

 Explicar amb coherència una experiència 

viscuda  

 Esmentar algunes característiques 

d´algunes persones, coses o animals. 

 Entonar les frases correctament segons el 

context i la intenció comunicativa. 

 Saber estructurar correctament la frase 

simple 

 Reproduir les variacions de gènere i 

nombre. 

 Aprendre nous rodolins, cantarelles i 

frases fetes. 

 

Comprensió 

 Adquirir el nou vocabulari i recordar el 

vocabulari anteriorment treballat. 

 Saber respondre preguntes i gaudir dels 

diàlegs. 

 

Memorització 

 Memoritzar alguna frase, cantarella o 

seqüència d´un conte. 

 Memoritzar una dita senzilla. 

 

Llenguatge plàstic 

 Experimentar i manipular material plàstic 

divers. 

 Començar a donar significat a les 

representacions plàstiques. 

 Iniciar la representació de la figura 

humana. 

 Continuar aplicant tècniques bàsiques: 

pintura, dibuix, modelatge, collage. 

 Utilitzar les tècniques de pintar amb 

pinzell, pintar amb ceres toves, pintar amb 

llapis de colors, i pintar amb guixos. 

 Respectar les realitzacions pròpies i les 

dels companys. 

 Gaudir de les experiències sensorials que 

l´exploració dels diferents materials li 

proporciona. 
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Art  

 Mostrar interès per una obra d’art. 

 

 

Traç 

 Omplir una superficie a l´hora de pintar. 

 Treballar la rotació. 

 Iniciar la línia arrodonida. 

 

Llenguatge musical 

 Manipular instruments musicals: carrilló, 

campanes, palillos... 

 Identificar les qualitats sonores: 

intensitat, durada, alçada i sirenes. 

 Reconèixer cantarelles, cançons i ritmes 

coneguts. 

 Escoltar amb atenció les cançons i els 

enregistraments de petites obres musicals. 

 Aprendre danses de rotllana i organitzades 

per parelles. 

 Aprendre a moure´s en l´espai seguint 

diferents pulsacions musicals. 

 Ampliar el repertori de cançons. 

 Distingir els sons curts i els sons llargs 

d´una audició, tot fent evolucions a 

l´espai. 
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  Avaluació 

per 

nivells 
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FRASES AVALUATIVES 

1r TRIMESTRE 
 

LLAR 0 
 

 

 

ÀREA 1.  DESCOBERTA D´UN MATEIX 
 

1. El------------------- s´ha adaptat amb molta facilitat a l´entorn escolar. 

2. El-------------------s´ha adaptat sense dificultats a l´entorn escolar. 

3. El-------------------està seguint amb normalitat el procés d´adaptació a l´escola. 

 

4. Entra alegre a classe. 

5. Entra content/a a classe. 

6. Entra tranquil/a a classe. 

7. Encara entra a classe plorant, però se li passa de seguida. 

8. Entra a classe seriós. 

 

9. De seguida que arriba a la classe comença a jugar. 

10. Resta una estona quiet i observant, abans d´incorporar-se al joc. 

11. Li costa posar-se a jugar. 

12. Es queda observant, encara no juga espontàniament. 

 

13. Es fa entendre i exterioritza els seus sentiments i sensacions ( gana, son, alegria...). 

14. Li costa fer-se entendre. Encara no comunica els seus sentiments i sensacions. 

 

15. Es mostra sempre molt afectuós amb la gent que l´envolta. 

16. Gairebé sempre es mostra afectuós amb la gent que l´envolta. 

17. Acostuma a ser afectuós amb la gent que l´envolta. 

18. No es mostra massa afectuós. 

19. Depèn del dia, no es mostra massa afectuós. 

 

20. Li agrada molt que estiguin per ell/a. 

21. Busca que la mestra li presti atenció. 
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22. Sempre vol que la mestra estigui per ell/a. 

23. Li agrada que estigui per ell/a, però ho dissimula força. 

24. No li agrada massa que la mestra estigui per ell/a. 

 

25. Sempre vol estar a la falda de la mestra. 

26. Li agrada molt que l´agafin. 

27. De vegades busca la falda de la mestra i vol que l´agafin. 

28. Gairebé mai vol estar a la falda de la mestra. 

29. No acostuma a demanar que l´agafin. 

30. No li agrada massa que l´agafin. 

 

31. No li costa gens deixar-se anar amb la mestra. 

32. Es deixa anar amb molta naturalitat davant de la mestra. 

33. Li costa bastant deixar-se anar amb la mestra. 

34. No es deixa anar massa amb la mestra. 

 

35. Sempre gaudeix amb les pessigolles que li fa la mestra. 

36. Gaudeix molt amb les pessigolles que li fa la mestra. 

37. Es fa pregar, però gaudeix de les pessigolles que li fa la mestra. 

38. No li agrada massa que la mestra li faci pessigolles. 

39. Encara no gaudeix massa de les pessigolles que li fa la mestra. 

 

40. Durant el dia, està molt tranquil/a i no plora. 

41. Durant el dia, està força tranquil/a i no plora. 

42. Durant el dia, està tranquil/a, però passa algunes estones neguitós/a. 

43. De vegades plora, però se´l consola amb facilitat. 

44. Plora amb facilitat i, a vegades, és difícil consolarlo/a. 

 

45. Li agrada l´estona del canvi de bolquers i aprofita per comunicar-se amb la mestra. 

46. No li agrada gaire l´estona del canvi de bolquers. 

47. A l´estona del canvi de bolquers, rondina. 

48. Plora, quan li canvien el bolquer. 

 

49. Coneix perfectament els preparatius per plegar. 

50. Intueix els preparatius per plegar. 

51. No coneix, encara, els preparatius per plegar. 

52. S´impacienta quan veu que els seus companys comencen a plegar. 

53. Es neguiteja una mica quan veu que els altres companys comencen a plegar 

 

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ 

54. No li ha costat gens el canvi d’alimentació i ha passat sense problemes del biberó al 

triturat. 

55. Ha tingut dificultats a l’hora de fer el canvi d’alimentació i passar del biberó al 
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triturat. 

 

 

56. De mica en mica es va acostumant a menjar amb cullera. 

57. Encara li costa menjar amb cullera. 

 

58. En l’alimentació, ja ha deixat el triturat i menja sòlid amb gana i bé, sempre amb 

ajuda. 

59. En l’alimentació, ja ha deixat el triturat i menja sòlid però encara no ho té 

totalment assolit. 

60. En l’alimentació, va seguint un procés adequat. Cada dia fa el “tastet” però encara 

no menja sòlid. El triturat, però, se’l menja molt bé 

61. En l’alimentació, va menjant bé i amb gana. Encara no s’ha iniciat en el sòlid. 

 

62. A l’hora de dinar s´ho menja tot i menja amb gana. 

63. A l’hora de dinar s´ho menja quasi tot i menja amb gana. 

64. A l’hora de dinar, menja poc i li costa una mica acabar-se el plat. 

65. En l’alimentació, mica en mica sembla que vagi millor, però encara li costa. 

 

JOC 

66. Li agrada i gaudeix del joc lliure. 

67. Sap entretenir-se amb el joc lliure. 

68. Li costa entretenir-se durant el joc lliure, de seguida es cansa. 

 

69. Prefereix més el joc dirigit que el joc lliure, sap mantenir l’atenció força estona. 

70. En el joc dirigit, s’entusiasma i és capaç de mantenir l’atenció força estona. 

 

71. En general, li encanta jugar amb ( triar d´entre aquests): 

cubilets/telèfons/coixins/ninots de goma/construccions grosses/construccions 

petites/construccions encaixables/ cuineta/ titelles/ arrossegalls/ colorines/ 

fustetes/ anelles per enfilar/ contes/ cançons... 

 

72. Gaudeix de totes les activitats. 

73. Sovint gaudeix de les activitats. 

74. Gaudeix de les activitats, però encara n´hi ha que no li interessen. 

 

75. Accepta fàcilment els canvis d´activitat. 

76. Sovint accepta els canvis d´activitat. 

77. No accepta fàcilment els canvis d´activitat. 
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78. Sap esperar el seu torn. 

79. Li costa una mica esperar el seu torn. 

80. No sap esperar el seu torn. 

 

81. Comença a recollir algunes joguines i sovint ajuda a la mestra. 

82. Li agrada molt ajudar a l´hora d´endreçar. 

83. Li agrada ajudar a l´hora d´endreçar. 

84. Col.labora a l´hora d´endreçar les joguines. 

85. Se li ha d´insistir a l´hora d´endreçar. 

86. Li costa molt endreçar i se l´ha d´insistir. 

 

87. Aprofita tota l´estona del pati per jugar sense parar. 

88. Li agrada sortir al pati. 

89. Li encanta sortir al pati. 

90. Un cop va al pati, acostuma a restar-hi una estoneta al costat de la mestra abans 

de jugar. 

91. Gaudeix molt del pati i, quan és hora d´entrar a la classe, no vol. 

92. No li agrada sortir al pati 

 

COS 

93. S’ha iniciat en la descoberta del seu cos, però encara li costa identificar les parts. 

94. S’ha iniciat en la descoberta del seu cos i sap identificar cap, panxa, peus i algunes 

parts de la cara. 

 

MOTRICITAT GRUIXUDA  

95. Estirat de panxa a terra ja se sap moure i rodolar i estira els braços per agafar 

alguna cosa. 

96. Ja comença a voler estar dret però encara li costa. 

97. Ja comença a mantenir-se dret amb ajuda de la mestra. 

98. Està molt motivat a posar-se dret i s’aguanta a les taules, parets i a qualsevol lloc 

que li permeti fer-ho. 

99. Comença a aguantar-se sol i fer algunes passes. 

 

100. Amb ajuda de la mestra intenta desplaçar-se per les diferents superfícies. 

101.            Encara mostra dificultats per desplaçar-se per les diferents superfícies. 

 

102. Ja comença a arrossegar-se per terra i a traslladar-se. De moment ho fa  

cap enrere. 

103. Ja comença a arrossegar-se per terra i a traslladar-se cap endavant. 

104. Encara li costa traslladar-se de forma espontània. 

 

105. Es desplaça a la seva manera per diferents superfícies amb molta 



         

48 
 

 

seguretat. 

106. És molt àgil i té facilitat per desplaçar-se de diferents maneres. 

 

107. És capaç a estones de mantenir-se assegut sense la ajuda de la mestra. 

108. Té dificultats encara per mantenir-se assegut sense ajuda, cal treballar-ho. 

 

109. És capaç de fer el canvi postural i passar d’estar assegut a estar dret. 

110. Encara no és capaç de fer el canvi postural i passar d’estar assegut a estar dret. 

 

111. Camina amb seguretat i es mou amb autonomia. 

112. Té facilitat per caminar i córrer sense problemes. 

113. Encara no camina amb seguretat. 

114. Té bastant bé consolidada la marxa, però encara no va del tot segur. 

115. Encara no té consolidada la marxa, necessita ajuda  

 

 

MOTRICITAT FINA     

116. S’ha iniciat en la manipulació i arrugat de papers, li agrada i té força interès. 

117. Sap arrugar i estripar papers, li agrada i gaudeix amb aquesta activitat. 

118. Necessita encara molta ajuda a l’hora d’estripar papers. 

 

119. Agafa objectes sense dificultat, els sacseja, sap posar i treure objectes 

d’un pot i sap apretar botons. 

120. Agafa objectes sense dificultat i els sacseja. 

121. Té dificultats a l’hora d’agafar els objectes i sacsejar-los i de posar i 

treure objectes d’un pot. 

 

122. Estira objectes i sonalls que estan penjats. 

123. No mostra interès en estirar objectes i sonalls que estan penjats. 

 

124. És capaç de col.locar-se el xumet tot sol. 

125. Encara no és capaç de col.locar-se el xumet tot sol. 

 

126. Fa ús de la pinça en accions d’encaixar, estripar, apilar però encara li costa 

una mica. 

127. Encara no fa ús de la pinça en accions d’encaixar, estripar i apilar.  

 

ÀREA 2. DESCOBERTA DE L´ENTORN  
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128. S’orienta fàcilment en els diferents espais de l’escola (pati, classe, 

canviador, entrada) 

129. No li costa gaire orientar-se en els diferents espais de l’escola(pati, classe, 

canviador) 

130. Li costa una mica orientar-se en els diferents espais (pati, classe, 

canviador...) 

 

131. És curiós i observador amb tot el que se li presenta al seu entorn (sorolls, 

persones, objectes...) 

 

132. Li costa una mica encara identificar elements del seu entorn. 

133. Identifica els elements del seu entorn immediat. 

 

134. Ha gaudit i ha sentit curiositat davant els objectes de la tardor: fulles, 

pinyes.. i li ha agradat manipular-les. 

135. Li agrada molt manipular i experimentar amb els objectes de la panera dels 

tresors. 

136. No li agrada gaire manipular i experimentar amb els objectes de la panera 

dels tresors. 

 

137. Observa, molt encuriosit, quan la mestra fa classificacions d´objectes. 

138. Assenyala, a l´hora d´endreçar, objectes amb una qualitat triada per la 

mestra. 

139. Comença a assenyalar, a l´hora d´endreçar, objectes amb una qualitat 

triada per la mestra. 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES  

LLENGUATGE VERBAL 
 

140. Reacciona al seu nom quan se’l crida. 

141. Comença a reaccionar al seu nom quan se’l crida. 

142. Encara no reacciona al seu nom quan se’l crida. 

 

143. Aguanta la mirada quan se li parla i contesta amb un somriure si cal. 

144. És capaç de mantenir l’atenció força estona davant una explicació de la 

mestra. 

 

145. Reacciona de manera sistemàtica davant d´un estímul ( riu i/o somriu ). 
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146. Encara no reacciona de manera sistemàtica davant d´un estímul ( riu i/o 

somriu ). 

 

147. Expressa de forma verbal (balbuceig) el seu estat d´ànim. 

148. Comença a utilitzar el balbuceig per expressar el seu estat d´ànim. 

 

149. Comença a emetre sons i crits espontanis per expressar-se. 

150. Encara no emet sons ni crits espontanis per expressar-se. 

 

151.             Gesticula per aconseguir una fita. 

152. Comença a gesticular per aconseguir una fita. 

 

153. Respon positivament quan se li fan moixaines i cançons de falda. 

154. De vegades s’espanta quan se li fan moixaines i cançons de falda. 

 

155. Coneix els diferents tons de veu de les educadores ( ordre, 

pregunta,lloança). 

156. Encara li costa diferenciar els tons de veu utilitzats per les educadores ( 

ordre, pregunta, lloança). 

 

157. Assenyala les imatges treballades a la classe quan se li demana. 

158. Comença a assenyalar les imatges treballades a la classe. 

159. Encara no assenyala les imatges treballades a la classe. 

 

160. Sap contestar SI o NO davant qualsevol pregunta de la mestra, si més no ho 

fa amb la mirada o amb el cap. 

161.             Encara no sap contestar SI o NO davant qualsevol pregunta de la mestrani 

tan sols amb la mirada o amb el cap. 

 

162. Comença a comprendre les intencions comunicatives, tant les gestuals com 

les donades per l’entonació. 

163. Encara li costa una mica comprendre les intencions comunicatives, tant les 

gestuals com les donades per l’entonació. 

 

164. S´emociona davant de l´explicació d´un conte, d´una imatge, d´unes 

làmines... 

165. Li agraden els contes, les imatges, les làmines... 

166. Segueix amb atenció els contes, les imatges, les làmines... 

167. Es fixa en els dibuixos dels contes, de les làmines, de les imatges... 

168. Amb l´explicació d´un conte es cansa aviat. 

169. Encara no li criden l´atenció els contes, les imatges, les làmines... 
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LLENGUATGE PLÀSTIC 

170. Ha gaudit amb la manipulació de diferents tipus de paper i amb 

l’experimentació de diverses textures. 

171. No ha gaudit gaire amb la manipulació de diferents tipus de paper i amb 

l’experimentació de diverses textures. 

 

172. S’ha iniciat en la pintura de mans i li ha agradat. 

173. S’ha iniciat en la pintura de mans i no li ha agradat gaire, li fa una mica de 

fàstic. Ja s’hi acostumarà. 
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FRASES AVALUATIVES 

2n TRIMESTRE 
 

LLAR 0 

 

 

 

ÀREA 1.  DESCOBERTA D´UN MATEIX 
 

174. El------------------- sempre està content/a i es troba a gust amb els 

companys i companyes i dins de l’entorn escolar en general. 

175. El------------------- li costa trobar-se a gust a la classe ja que sovint ha 

estat malalt i li falta “rodatge”. 

 

176. Es mostra sempre molt afectuós amb la gent que l´envolta. 

177. Gairebé sempre es mostra afectuós amb la gent que l´envolta. 

178. Acostuma a ser afectuós amb la gent que l´envolta. 

179. No es mostra massa afectuós. 

180. Depèn del dia, no es mostra massa afectuós. 

 

181. Li agrada molt que estiguin per ell/a. 

182. Busca que la mestra li presti atenció. 

183. Sempre vol que la mestra estigui per ell/a. 

184. Li agrada que estigui per ell/a, però ho dissimula força. 

185. No li agrada massa que la mestra estigui per ell/a. 

 

186. De seguida que arriba a la classe comença a jugar. 

187. Resta una estona quiet i observant, abans d´incorporar-se al joc. 

188. Li costa posar-se a jugar. 

189. Es queda observant, encara no juga espontàniament. 
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190. Li agrada relacionar-se amb els companys i companyes i sovint els busca i els 

observa. 

191. Encara va bastant a la seva i no necessita els companys per jugar, normal en la seva 

edat. 

 

192. Davant les activitats cada dia sap mantenir millor l’atenció i durant més 

estona. 

193. Davant les activitats encara li costa mantenir l’atenció durant molta estona. 

 

194. Accepta fàcilment els canvis d’activitats. 

195. Encara li costa adaptar-se als canvis d’activitats. 

196. Comença a tenir l’hàbit d’ esperar el seu torn. 

 

197. Sap esperar el seu torn. 

198. Gairebé sempre sap esperar el seu torn. 

199. Encara té dificultats a l’hora d’esperar el seu torn. 

 

200. Ja s’ha iniciat en beure en vas. 

201. Encara no s’ha iniciat en beure en vas, ja ho anirem practicant. 

 

202. Sempre col.labora amb entusiasme a l’hora de rentar-se. 

203. Encara li costa prendre part activa a l’hora de rentar-se. 

 

 

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ 

 

204. No li ha costat gens el canvi d’alimentació i ha passat sense problemes del 

biberó al triturat. 

205. Ha tingut dificultats a l’hora de fer el canvi d’alimentació i passar del 

biberó al triturat. 

 

206. De mica en mica es va acostumant a menjar amb cullera. 

207. Encara li costa menjar amb cullera. 

 

208. En l’alimentació, ja ha deixat el triturat i menja sòlid amb gana i bé, sempre 

amb ajuda. 
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209. En l’alimentació, ja ha deixat el triturat i menja sòlid però encara no ho té 

totalment assolit. 

210. En l’alimentació, va seguint un procés adequat. Cada dia fa el “tastet” però 

encara no menja sòlid. El triturat, però, se’l menja molt bé 

211. En l’alimentació, va menjant bé i amb gana. Encara no s’ha iniciat en el sòlid. 

 

212. A l’hora de dinar s´ho menja tot i menja amb gana. 

213. A l’hora de dinar s´ho menja quasi tot i menja amb gana. 

214. A l’hora de dinar, menja poc i li costa una mica acabar-se el plat. 

215. En l’alimentació, mica en mica sembla que vagi millor, però encara li costa. 

 

JOC 

216. Li agrada i gaudeix del joc lliure. 

217. Sap entretenir-se amb el joc lliure. 

218. Li costa entretenir-se durant el joc lliure, de seguida es cansa. 

 

219. Prefereix més el joc dirigit que el joc lliure, sap mantenir l’atenció força 

estona. 

220. En el joc dirigit, s’entusiasma i és capaç de mantenir l’atenció força estona. 

 

221. En general, li encanta jugar amb ( triar d´entre aquests): 

cubilets/telèfons/coixins/ninots de goma/construccions grosses/construccions 

petites/construccions encaixables/ cuineta/ titelles/ arrossegalls/ colorines/ 

fustetes/ anelles per enfilar/ contes/ cançons... 

 

222. Gaudeix de totes les activitats. 

223. Sovint gaudeix de les activitats. 

224. Gaudeix de les activitats, però encara n´hi ha que no li interessen. 

 

225. Comença a recollir algunes joguines i sovint ajuda a la mestra. 

226. Li agrada molt ajudar a l´hora d´endreçar. 

227. Li agrada ajudar a l´hora d´endreçar. 

228. Col.labora a l´hora d´endreçar les joguines. 

229. Se li ha d´insistir a l´hora d´endreçar. 

230. Li costa molt endreçar i se l´ha d´insistir. 

 

231. Aprofita tota l´estona del pati per jugar sense parar. 

232. Li agrada sortir al pati. 

233. Li encanta sortir al pati. 

234. Un cop va al pati, acostuma a restar-hi una estoneta al costat de la mestra 

abans de jugar. 

235. Gaudeix molt del pati i, quan és hora d´entrar a la classe, no vol. 

236. No li agrada sortir al pati 
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COS 

237. Identifica les parts del cos treballades 

238. Identifica algunes de les parts del cos treballades. 

239. Segueix amb entusiasme les explicacions per discriminar les parts del cos 

però encara no les sap identificar. 

240. Encara li costa identificar algunes de les parts del cos. 

 

 

 

MOTRICITAT GRUIXUDA  

241. Camina amb seguretat i es mou amb autonomia. 

242. Té facilitat per caminar i córrer sense problemes. 

243. Encara no camina amb seguretat. 

244. Té bastant bé consolidada la marxa, però encara no va del tot segur. 

245. Encara no té consolidada la marxa, necessita ajuda. 

246. Camina i corre amb facilitat. 

 

247. Li agrada i controla amb seguretat l’equilibri quan es desplaça sobre 

diferents superfícies. 

248. De vegades li costa una mica controlar l’equilibri quan es desplaça sobre 

diferents superfícies. 

 

249. Té molta destresa a l’hora de passar per sobre el pont. 

250. Encara li costa una mica desplaçar-se per sobre el pont. 

 

251. Gaudeix molt amb la piscina de pilotes i rodolant sobre les pilotes grosses. 

252. Gaudeix molt amb la piscina de pilotes però no li agrada gaire rodolar sobre 

les pilotes grosses. 

 

 

MOTRICITAT FINA     

 

253. S’ha iniciat en la manipulació i arrugat de papers, li agrada i té força 

interès. 

254. Sap arrugar i estripar papers, li agrada i gaudeix amb aquesta activitat. 

255. Necessita encara molta ajuda a l’hora d’estripar papers. 
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256. Ha adquirit un bon domini de la pinça en accions d’encaixar i apilar. Sap 

encaixar peces de “lego” o similars i també sap fer torres. 

257. Mica en mica va adquirint un bon domini de la pinça en accions d’encaixar i 

apilar. 

258. Encara no fa ús de la pinça en accions d’encaixar i apilar.  

 

 

ÀREA 2. DESCOBERTA DE L´ENTORN  
 

259. Ha mostrat molt interès en el reconeixement i tastet de la taronja i li va 

agradar molt el seu gust. 

260. Ha mostrat molt interès en el reconeixement i tastet de la taronja però no 

li va agradar gaire el seu gust. 

 

261. Li agrada molt manipular i experimentar amb els objectes proposats per la 

mestra. 

262. No li agrada gaire manipular i experimentar amb els objectes proposats per 

la mestra. 

 

263. Ha gaudit manipulant i experimentant amb els diferents objectes del joc 

heurístic. 

264. Li agrada molt el joc heurístic tot fent ús del seu enginy per discriminar, 

agrupar i experimentar amb els diferents objectes. 

 

265. Coneix tots els elements i espais que estan al seu entorn. 

266. S’esforça per conèixer els elements i espais que estan al seu entorn. 

267. Encara no coneix del tot alguns elements i espais del seu entorn. 

 

268. Ha gaudit de la festa de Carnestoltes i li ha agradat molt emprovar-se les 

diferents disfresses. 

269. No ha gaudit gaire de la festa de Carnestoltes i no li ha agradat gaire 

emprovar-se les diferents disfresses. 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES  

LLENGUATGE VERBAL 
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270. Assenyala les imatges treballades a la classe quan se li demana. 

271. Comença a assenyalar les imatges treballades a la classe. 

272. Encara no assenyala les imatges treballades a la classe. 

 

273.        Sempre està a punt i es mostra motivat per aprendre vocabulari nou. 

274.    No sembla tenir gaire interès en aprendre nou vocabulari. 

 

275. Sap contestar SI o NO a les preguntes de la mestra. 

276. Encara no respon verbalment SI o NO però ho fa amb el cap o amb el gest. 

277. Encara no sap respondre SI o NO a les preguntes de la mestra ni 

verbalment ni amb el gest. 

 

278. Coneix els diferents tons de veu de les educadores ( ordre, pregunta, 

lloança). 

279. Encara li costa diferenciar els tons de veu utilitzats per les educadores ( 

ordre, pregunta, lloança). 

 

280. Té un bon nivell de comprensió davant les explicacions de la mestra. 

281. Encara li costa comprendre algunes de les explicacions que fa la mestra. 

 

282. Respon positivament quan se li fan moixaines i cançons de falda. 

283. De vegades s’espanta quan se li fan moixaines i cançons de falda. 

 

284. S´emociona davant de l´explicació d´un conte, d´una imatge, d´unes 

làmines... 

285. Li agraden els contes, les imatges, les làmines... 

286. Segueix amb atenció els contes, les imatges, les làmines... 

287. Es fixa en els dibuixos dels contes, de les làmines, de les imatges... 

288. Amb l´explicació d´un conte es cansa aviat. 

289. Encara no li criden l´atenció els contes, les imatges, les làmines... 

 

LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

290. Continua gaudint en la manipulació de diferents textures: rugós, fi, 

ondulat... 

291. No gaudeix gaire en les activitats de manipulació de textures: rugós, fi, 

ondulat... 

 

292.             S’ha iniciat en l’estampació de pintura amb esponges i li ha agradat 

força. 



         

58 
 

 

293. S’ha iniciat en l’estampació de pintura amb esponges i no li ha agradat gaire. 

 

294. En la pintura de dits ja gaudeix molt pintant i no li fa fàstic. 

295. Encara no li agrada gaire la pintura de dits i li fa una mica de fàstic. 

 

296. Li agrada jugar amb papers de diferents textures i arrugar-los. 

297. Ja és capaç d’arrugar papers i fer una bola. 

298. Encara li costa arrugar papers, només juga amb ells. 

 

299. Ja sap estripar papers i no li costa. 

300. Encara li costa estripar papers, és normal en l’edat. 

 

FRASES AVALUATIVES 

3r TRIMESTRE 
 

- LLAR 0-  
 

 

 

ÀREA 1.  DESCOBERTA D´UN MATEIX 
 

1. Ha adquirit sobradament la rutina de la classe i sap el què cal fer en cada moment. 

També reacciona bé quan aquesta rutina es trenca o varia. 

2. Ha adquirit sobradament la rutina de la classe i sap el què cal fer en cada moment. 

No reacciona bé quan aquesta rutina es trenca, la necessita. 

 

3. Ha interioritzat correctament els hàbits de convivència, saludar a l’entrar i marxar, 

esperar el torn, compartir el material... 

4. Ha interioritzat correctament els hàbits de convivència, saludar a l’entrar i marxar 

però encara li costa.... 

 

5. Ara gairebé mai plora si no és per una raó lògica. 

6. Encara plora amb facilitat quan se li porta la contrària i de vegades plora sense cap 

motiu, però és fàcil consolar-lo. 
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7. Encara plora amb facilitat quan se li porta la contrària i de vegades plora sense cap 

motiu i no és fàcil consolar-lo. 

 

8. Mostra molta espontaneïtat amb la mestra i aprofita tots els moments per poder 

connectar amb ella. 

9. Mostra molta espontaneïtat amb la mestra i aprofita tots els moments per poder 

connectar amb ella i li fa moltes abraçades, petons i té moltes ganes de jugar amb 

ella. 

10. Mostra molta espontaneïtat amb la mestra i aprofita tots els moments per poder 

connectar amb ella però encara es mostra una mica cohibit. 

 

11. Davant les activitats, sap mantenir l’atenció en tot moment, des de l’inici fins el 

final. 

12. Davant les activitats encara li costa mantenir l’atenció des de l’inici fins el final. 

 

13. Identifica sobradament totes les parts del cos treballades a classe. 

14. Segueix amb entusiasme les explicacions per discriminar les parts del cos però 

encara no les sap identificar. 

15. Encara li costa identificar les parts del cos treballades a classe. 

 

 

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ 

16. Ja menja de tot i ha deixat el triturat, gaudeix menjant i tastant coses noves i fins 

i tot ja té autonomia i menja sol. 

 

17. Ja menja de tot i ha deixat el triturat, gaudeix menjant i tastant coses noves però 

encara no ha adquirit autonomia i de vegades necessita ajuda per menjar sol. 

 

18. Encara està a l’etapa del tastet i cada dia va avançant més i vol menjar sol.. Tot i 

menjant triturat, s’esforça per menjar sol i comença a fer un bon ús de la cullera. 

 

19. Mostra autonomia a l’hora de beure aigua tot sol. 

20. Encara no s’ha iniciat en beure en got, és un aspecte que hem d’anar treballant. 

 

JOC 

21. Existeix una bona relació amb els companys i companyes i els busca molt per jugar. 

22. Existeix una bona relació amb els companys i companyes i els busca per jugar, 

encara que de vegades provoca situacions conflictives quan vol alguna joguina que té 

un altre company. 
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23. Li encanta sortir al pati i aprofita tota l’estona per jugar sense parar. 

24. Li encanta sortir al pati i aprofita tota l’estona per jugar sense parar però llavors li 

costa entrar a l’aula. 

 

25. Respecta el material de l’aula. 

26. Li costa respectar el material de l’aula. 

27. De vegades li costa respectar el material de l’aula, és un hàbit que s’ha d’anar 

treballant. 

 

28. Li agrada i té facilitat per realitzar petits encàrrecs amb ajuda de la mestra. 

29. Li agrada i té facilitat per realitzar petits encàrrecs sense ajuda de la mestra. 

 

30. De vegades col·labora a l’hora d’endreçar les joguines. 

31. Sempre col·labora a l’hora d’endreçar les joguines. 

32. Encara no col·labora a l’hora d’endreçar les joguines. 

 

MOTRICITAT GRUIXUDA  

33. És molt àgil i té facilitat per desplaçar-se de diferents formes i per explorar les 

diferents possibilitats del seu cos: caminar, córrer, rodar i ho fa amb èxit. 

34. És àgil i té facilitat per desplaçar-se de diferents formes i per explorar les 

diferents possibilitats del seu cos però encara li costa …………………………. 

 

35. És capaç de mantenir l’equilibri quan es desplaça sobre diferents superfícies. 

36. De vegades li costa mantenir l’equilibri quan es desplaça sobre diferents 

superfícies. 

 

37. Té molta facilitat quan corre però encara no s’ha iniciat en el salt, ara fa la molla. 

38. Té molta facilitat quan corre i sembla que ja vol començar a saltar. 

 

39. Efectua correctament tots els exercicis que fem a la classe: el gat, el gos, el 

gegant, fer la passa llarga, el peix... i tirant-se a terra amb les cames amunt. 

40. Comença a efectuar correctament algun dels exercicis que fem a la classe: el gat, 

el gos, el gegant, fer la passa llarga, el peix... i tirant-se a terra amb les cames 

amunt. 

41. Encara mostra dificultats a l’hora de fer els exercicis que fem a la classe: el gat, el 

gos, el gegant, fer la passa llarga, el peix... i tirant-se a terra amb les cames amunt. 

 

MOTRICITAT FINA     

42. Ja és capaç d’utilitzar la pinça correctament en accions d’apilar peces. 

43. Encara no utilitza la pinça correctament en accions d’apilar peces. 
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44. Mostra destresa a l’hora d’arrugar i esquinçar papers. 

45. Encara li costa arrugar i esquinçar papers però en gaudeix molt. 

 

46. Ha començat a agafar les ceres i ha estat un èxit. 

47. Hem començat a pintar amb ceres però encara li costa una mica agafar-les bé. 

 

ÀREA 2. DESCOBERTA DE L´ENTORN  
 

48. Té facilitat per reconèixer, distingir i diferenciar diferents sons de l’entorn 

immediat, es mostra molt encuriosit. 

 

49. Experimenta amb entusiasme mitjançant els sentits, elements seleccionats per 

l’educadora 

50. A vegades experimenta mitjançant els sentits, elements seleccionats per 

l’educadora 

51. Li costa experimentar mitjançant els sentits, elements seleccionats per l’educadora 

 

52. Ha mostrat molt interès en l’observació del peix que es diu “Pinxu”. 

53. No ha mostrat gaire interès en l’observació del peix que es diu “Pinxu”. 

 

54. Percep de seguida qualsevol canvi en la decoració de la classe i continua observant 

sovint tot el que passa al carrer observant per la finestra. 

 

55. Ja és capaç de fer classificacions d’objectes sobretot a l’hora de recollir. 

56. Comença a fer petites classificacions d’objectes a l’hora de recollir. 

57. Encara no és capaç de fer classificacions d’objectes a l’hora de recollir, és un 

aspecte que encara hem d’anar treballant. 

 

 

ÀREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES  

LLENGUATGE VERBAL 
 

58. En aquesta àrea, cada dia s’esforça més. 

 

59. Té un bon nivell de comprensió i comença a verbalitzar. 

60. Té un bon nivell de comprensió però encara li costa verbalitzar. 
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61. Té un bon nivell de comprensió davant les explicacions de la mestra. 

62. Encara li costa comprendre algunes de les explicacions que fa la mestra. 

 

63. Ha adquirit molt bé el nou vocabulari i recorda molt bé el vocabulari treballat. 

64. Va adquirint força bé el vocabulari treballat però encara li costa una mica 

discriminar-lo . 

65. Va adquirint força bé el vocabulari treballat però encara no ho anomena. 

 

66. Assenyala les imatges treballades a la classe quan se li demana i comença a dir el 

seu nom. 

67. Assenyala les imatges treballades a la classe quan se li demana però encara no  les 

sap anomenar. 

68. Comença a assenyalar les imatges treballades a la classe. 

69. Encara no assenyala les imatges treballades a la classe. 

 

70. Interpreta de manera correcta les petites ordres: recollir, seure,etc. 

71. Encara li costa interpretar de manera correcta les petites i ordres: recollir, 

seure,etc. 

72. Encara no és capaç d’interpretar de manera correcta les petites ordres: recollir, 

seure,etc. 

 

73. Coneix i discrimina els objectes de la maleta que treballem a l’aula i intenta 

anomenar-ne algun. 

74. Coneix els objectes de la maleta que treballem a l’aula però de vegades es confon a 

l’hora de discriminar-los. 

75. Encara li costa identificar els objectes de la maleta que treballem a l’aula. 

 

76. Li agraden els contes i la seva representació, els segueix amb entusiasme. 

77. Li agraden els contes però es cansa aviat. 

 

78. Sap cridar algun company de classe pel seu nom. 

79. Sap cridar els companys pel seu nom, fins i tot aquells que no van a la seva classe. 

80. Encara no sap cridar els companys pel seu nom. 

 

LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

81. Gaudeix en l’experimentació de diferents textures (rugós, fi, fred, arrugat) 

82. No gaudeix gaire en l’experimentació de diferents textures (rugós, fi, fred, 

arrugat) 
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83.  Gaudeix de les diferents tècniques de pintura: pintar en rodet, l’empremta del peu. 

84. No gaudeix gaire de les diferents tècniques de pintura: pintar en rodet, l’empremta 

del peu. 

 

85. S’ha iniciat en la utilització de les ceres i li ha agradat força. 

86. S’ha iniciat en la utilització de les ceres però no li ha agradat gaire. 
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AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE 

LLAR 1 PETITS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Cap 

 Mans 

 Peus 

 Panxa 

 Cul 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Adquisició d’ autonomia en els desplaçaments. 

 Control postural i desplaçament per diferents superfícies: 

- Caminar amb seguretat. 

- Gatejar amb seguretat. 

- Arrossegar-se. 

 Imitació de diferents postures. 

 Consolidació de  la marxa. 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Encaixar peces. 

- Rebregar diferents papers. 

- Apilar diferents objectes. 
 

Hàbits 

 Adquisició d’hàbits d’autonomia personal:  

- Menjar sol 

- Utilització dels estris de menjar. 

- Adormir-se tot sol. 

- Seure bé a la cadira. 
 

Emocions 

 Diferenciació de diferents emocions: tristesa /alegria. 
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Actituds 

 Adaptació a l’entorn escolar. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 Satisfacció per les activitats quotidianes 

- Venir content a l’escola 

- Gaudir de les pròpies conquestes i descobriments. 

 

 

AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Procediments 

 Reconeixement dels diferents espais de l’escola. 

 Reconeixement dels companys de la classe. 

 Reconeixement de les mestres. 

 Identificació de la mascota de la classe. 

 Experimentació amb diferents elements característics de la tardor. 

 Descobriment i coneixement de la festa de la Castanyada. 

 Experimentació de les accions d’omplir i buidar. 

 Experimentació amb diferents textures. 

 Manipulació de diferents objectes per descobrir les seves qualitats. 
 

Actituds 

 Participació i interès en la festa de la Castanyada. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Interès per observar i tocar diferents textures. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari de la tardor. 

- Castanya 

- Bolet 

- Fulla 
 

 Adquisició de vocabulari. 

- Cargol  

- Peix 

- Gall 

- Gallina 

 

Procediments 
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 Utilització del llenguatge oral per comunicar-se. 

 Expressió oral de les  necessitats bàsiques. 

 Comprensió de les pautes de la mestra. 

 Identificació del seu nom.  

 Observació de les il.lustracions d’un conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  
 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 
 

Llenguatge plàstic. 

 

Procediments 

 Experimentació amb les mans. 

 Experimentació amb pintura fent ditades. 

 Estampació amb esponja. 

 Manipulació de diferents materials plàstics. 

 Representació de gargots lliures. 

 Observació d’ obres d’art. 
 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
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AVALUACIÓ 2n TRIMESTRE 

LLAR 1 PETITS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Cara 

 Ulls 

 Nas 

 Boca 

 Orelles 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Exploració de les diferents possibilitats del seu cos: 

- Rodar 

- Girar 

- Balancejar-se 

- Córrer. 
 

 Control de l’equilibri desplaçant-se sobre diferents superfícies. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales amb el suport de la mestra i agafant-

se de la barana. 

 Experimentació de situacions espacials amb el propi cos (dins- fora, sobre- sota) 

 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Estripar papers. 

- Encaixar peces petites. 

- Enfilar boles grans. 

- Cordar cremalleres 
Hàbits 

 Adquisició d’hàbits d’autonomia personal: menjar sol, dormir sol. 

 Iniciació en els hàbits de convivència: saludar a les entrades i sortides. 
 

Emocions 

 Diferenciació de diferents emocions: la por. 
 

Actituds 
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 Col·laboració activa en els hàbits de neteja i higiene. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Expressió i manifestació d’emocions. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 

 

AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Procediments 

 Experimentació amb diferents elements de l’entorn immediat. 

 Reconeixement elements característics de l’hivern. 

 Descobriment i coneixement de la festa de Carnaval. 
 

 Iniciació en la identificació del color vermell. 

 Iniciació en la identificació de la forma arrodonida. 

 Diferenciació de les nocions de sobre i sota. 

 Diferenciació de les accions de posar i treure. 
 

Actituds 

 Participació i interès en la festa de Carnaval. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari : 
 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral per comunicar-se. 

 Ús de paraules correctes per denominar objectes de la classe. 

 Capacitat de respondre SI/NO davant preguntes de la mestra. 

 Comprensió de les pautes de la mestra. 

 Reconeixement dels personatges del conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  

 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 
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 Creació d’hàbits d’atenció. 

 
Llenguatge plàstic. 

 

Procediments 

 Experimentació i manipulació de diferents materials plàstics: pintura, papers... 

 Utilització d’eines senzilles: rodet 

 Utilització d’eines senzilles: taps de suro 

 Utilització d’eines senzilles: brotxa ampla. 

 Representació de gargots de diferents colors omplint diferents superfícies. 

 Observació d’ obres d’art. 

 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
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AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE 

LLAR 1 PETITS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Braços 

 Cames 

 Dits 

 Esquena 

 Cabells 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Desplaçament del propi cos endavant i endarrere. 

 Realització de senzilles coreografies. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales sense el suport de la mestra i 

agafant-se de la barana. 

 Iniciació en el control de l’equilibri desplaçant-se sobre un tricicle. 

 Iniciació en la realització del salt. 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Enganxar gomets grans. 

- Fer colorines. 

- Fer encaixos. 
 

 Introducció d’ elements d’un recipient a un altre. 
 

Hàbits 

 Adquisició d’autonomia a l’hora de beure en got. 

 Col·laboració a l’hora d’endreçar joguines. 
 

Actituds 

 Manifestació de tranquil·litat i alegria quan està a escola. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 
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AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Procediments 

 Experimentació amb diferents elements de l’entorn immediat. 

 Reconeixement elements característics de la primavera i l’estiu. 

 Reconeixement d’elements de l’entorn natural: els animals i les plantes. 

 Descobriment i coneixement de la celebració de Sant Jordi i Sant Joan. 

 Identificació del color vermell. 

 Identificació de la forma arrodonida. 

 Diferenciació de les nocions de gran- petit. 

 Diferenciació de les nocions obert i tancat. 

 Diferenciació de les nocions dalt i baix. 
 

Actituds 

 Participació i interès en la celebració de Sant Jordi i Sant Joan. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari : 

 

Procediments 

 Capacitat de respondre SI/NO davant preguntes de la mestra. 

 Denominació a si mateix pel seu nom i nomenament de la resta de companys. 

 Iniciació en la formulació de frases de dues paraules. 

 Reconeixement dels personatges del conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  

 Adquisició del nou vocabulari i recordar el vocabulari anteriorment treballat. 
 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
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Llenguatge plàstic. 

 

Procediments 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb pinzell. 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb ceres toves. 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb guixos. 

 Experimentació del gest gràfic en diferents posicions: vertical, horitzontal. 

 Imitació de traços sense una direcció determinada. 
 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
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AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE 

 

LLAR 1 GRANS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Cap 

 Mans 

 Peus 

 Panxa 

 Cul 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Adquisició d’ autonomia en els desplaçaments. 

 Control postural i desplaçament per diferents superfícies: 

- Caminar amb seguretat. 

- Gatejar amb seguretat. 

- Arrossegar-se. 

 Imitació de diferents postures. 

 Consolidació de  la marxa. 

 
Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Encaixar peces. 

- Rebregar diferents papers. 

- Apilar diferents objectes. 
Hàbits 

 Adquisició d’hàbits d’autonomia personal:  

- Menjar sol 

- Utilització correctament els estris de menjar. 

- Adormir-se tot sol. 

- Seure bé a la cadira. 
 

Actituds 

 Adaptació a l’entorn escolar. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 Satisfacció per les activitats quotidianes 

- Venir content a l’escola 

- Gaudir de les pròpies conquestes i descobriments. 
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AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Conceptes 

Iniciació en el reconeixement de: 

 El color vermell. 

 La rodona. 

 Els conceptes “dins- fora” . 
 

Procediments 

 Reconeixement dels diferents espais de l’escola. 

 Reconeixement dels companys de la classe. 

 Reconeixement de les mestres. 

 Identificació de la mascota de la classe. 

 Experimentació amb diferents elements característics de la tardor. 

 Experimentació de les accions d’omplir i buidar. 

 Experimentació amb diferents textures. 

 Manipulació de diferents objectes per descobrir les seves qualitats. 
 

Actituds 

 Participació i interès en la festa de la Castanyada. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Interès per observar i tocar diferents textures. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari de la tardor. 

- Castanya 

- Bolet 

- Fulla 

- cargol 
 

 Adquisició de vocabulari. 

- cavall 

- vaca 

- ovella 

- porquet 
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- gos 

- gat 

- gall 

- gallina 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral per comunicar-se. 

 Expressió oral de les  necessitats bàsiques. 

 Comprensió de les pautes de la mestra. 

 Identificació del seu nom.  

 Observació de les il·lustracions d’un conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  

 Reconeixement dels personatges del conte:  

- rateta,  

- escombra 

- llacet 

- personatges. 
 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 
 

Llenguatge plàstic. 

 

Procediments 

 Experimentació amb pintura i mans. 

 Experimentació amb pintura fent ditades. 

 Estampació amb esponja. 

 Manipulació de diferents materials plàstics. 

 Representació de gargots lliures. 

 Observació d’ obres d’art. 
 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
 

 

 

 

AVALUACIÓ 2n TRIMESTRE 
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LLAR 1 GRANS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Cara 

 Ulls 

 Nas 

 Boca 

 Orelles 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Exploració de les diferents possibilitats del seu cos: 

- Rodar 

- Girar 

- Balancejar-se 

- Córrer. 

 Control de l’equilibri desplaçant-se sobre diferents superfícies. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales amb el suport de la mestra i agafant-

se de la barana. 

 Experimentació de situacions espacials amb el propi cos (dins- fora, sobre- sota) 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Estripar papers. 

- Encaixar peces petites. 

- Enfilar boles grans. 

- Cordar cremalleres 
Hàbits 

 Adquisició d’hàbits d’autonomia personal: menjar sol, dormir sol. 

 Iniciació en els hàbits de convivència: saludar a les entrades i sortides. 
 

Emocions 

 Diferenciació de diferents emocions: la por 

  

Actituds 

 Col·laboració activa en els hàbits de neteja i higiene. 

 Respecte pel material de l’aula. 
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 Expressió i manifestació d’emocions. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 

AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Procediments 

 Experimentació amb diferents elements de l’entorn immediat. 

 Reconeixement elements característics de l’hivern. 

 Descobriment i coneixement de la festa de Carnaval. 

 Iniciació en la identificació del color groc 

 Iniciació en la identificació de la forma quadrada 

 Diferenciació de les nocions de sobre i sota.   

 Diferenciació de les accions de posar i treure. 
 

Actituds 

 Participació i interès en la festa de Carnaval. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari : roba d’hivern. 
 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral per comunicar-se. 

 Ús de paraules correctes per denominar objectes de la classe. 

 Capacitat de respondre SI/NO davant preguntes de la mestra. 

 Denominació a si mateix pel seu nom i nomenament de la resta de companys. 

 Comprensió de les pautes de la mestra. 

 Reconeixement dels personatges del conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  
 

 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 



         

78 
 

 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

Llenguatge plàstic. 

Procediments 

 Experimentació i manipulació de diferents materials plàstics: pintura, papers... 

 Utilització d’eines senzilles: rodet 

 Utilització d’eines senzilles: taps de suro 

 Utilització d’eines senzilles: brotxa ampla. 

 Representació de gargots de diferents colors omplint diferents superfícies. 

 Observació d’ obres d’art. 
 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
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AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE 

LLAR 1 GRANS 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Braços 

 Cames 

 Dits 

 Esquena 

 Cabells 

 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Desplaçament del propi cos endavant i endarrere. 

 Realització de senzilles coreografies. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales sense el suport de la mestra i 

agafant-se de la barana. 

 Iniciació en el control de l’equilibri desplaçant-se sobre un tricicle. 

 Iniciació en la realització del salt. 

 
Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Enganxar gomets grans. 

- Fer colorines. 

- Fer encaixos. 

 Introducció d’ elements d’un recipient a un altre. 
 

Hàbits 

 Adquisició d’autonomia a l’hora de beure en got. 

 Col·laboració a l’hora d’endreçar joguines. 
 

Actituds 

 Manifestació de tranquil·litat i alegria quan està a escola. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 
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AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Procediments 

 Experimentació amb diferents elements de l’entorn immediat. 

 Reconeixement elements característics de la primavera i l’estiu. 

 Reconeixement d’elements de l’entorn natural: els animals i les plantes. 

 Descobriment i coneixement de la celebració de Sant Jordi i Sant Joan. 

 Identificació del color groc 

 Identificació del triangle. 

 Diferenciació de les nocions de gran- petit. 

 Diferenciació de les nocions obert i tancat. 

 Diferenciació de les nocions dalt i baix. 

 

Actituds 

 Participació i interès en la celebració de Sant Jordi i Sant Joan. 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari : 
 

Procediments 

 Capacitat de respondre SI/NO davant preguntes de la mestra. 

 Iniciació en la formulació de frases de dues paraules. 

 Reconeixement dels personatges del conte. 

 Memorització de les seqüències d’una cançó o un conte.  

 Adquisició del nou vocabulari i recordar el vocabulari anteriorment treballat. 
 

Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
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Llenguatge plàstic. 

Procediments 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb pinzell. 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb ceres toves. 

 Utilització d’eines senzilles: pintar amb guixos. 

 Experimentació del gest gràfic en diferents posicions: vertical, horitzontal. 

 Imitació de traços sense una direcció determinada. 
 

Actituds 

 Interès i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 
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AVALUACIÓ 1r TRIMESTRE 

LLAR 2 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 

 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Desplaçament per diferents superfícies: 

- Rodar 

- Arrosegar-se 

- Gatejar 

 Imitació de diferents postures. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales amb el suport de la mestra. 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Estripar papers 

- Encaixar peces 

- Fer colorines. 

- Enganxar gomets. 
 

Hàbits 

 Adquisició d’hàbits d’autonomia personal:  

- Menjar sol 

- Utilització correctament els estris de menjar. 

- Saludar a les entrades i sortides. 

- Col.laboració a l’hora de pujar-se i baixar-se la roba. 
 

Emocions 

 Reconeixement de diferents emocions: tristesa /alegria. 
 

Actituds 

 Adaptació a l’entorn escolar. 

 Col·laboració activa en els hàbits de neteja i higiene. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Expressió i manifestació d’emocions. 

 Participació activa en totes les activitats. 



         

83 
 

 

AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Conceptes 

 Identificació del color vermell. 

 Identificació de la rodona. 

 Distinció dels conceptes  dins- fora . 

 Diferenciació dels conceptes gran- mitjà- petit. 

 Discriminació dels termes molts- pocs. 

 Distinció de les nocions a dalt i a baix. 
 

Procediments 

 Reconeixement de les mestres i dels companys de la classe i coneixement del 

seu nom. 

 Experimentació amb diferents elements característics de la tardor. 

 Experimentació amb diferents textures. 

 Identificació dels elements repetits en un petit grup. 

 Classificació d’elements en funció de les seves qualitats. 
 

Actituds 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Interès per observar i tocar diferents textures. 

 Participació i interès en la festa de la Castanyada. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 

 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Adquisició del vocabulari de la tardor. 

- Castanya 

- Bolet 

- Fulla 

- Cargol 

 

 Reconeixement i reproducció del vocabulari: 
 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral per comunicar-se i expressar les seves necessitats. 

 Comprensió de les pautes de la mestra. 

 Memorització d’una dita senzilla.  

 Reconeixement dels personatges del conte treballat. 
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Actituds 

 Esforç per fer-se entendre. 

 Interès a l’hora d’escoltar i cantar cançons. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 

 

Llenguatge plàstic. 

 

Procediments 

 Experimentació del gest gràfic en grans superfícies. 

 Manipulació de diferents materials plàstics. 

 Experimentació amb pintura i mans. 

 Experimentació amb pintura fent ditades. 

 Experimentació amb pintura i peus. 

 Utilització d’eines senzilles: la brotxa ampla. 

 Representació de gargots lliures. 

 Realització del traç vertical. 

 Observació d’ obres d’art. 
 

Actituds 

 Motivació i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 

 Experimentació de sensacions en les experiències sensorials de l’exploració dels 

diferents materials. 
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AVALUACIÓ 2on TRIMESTRE 

 

LLAR 2 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Mans, peus, cap, cul, panxa, ulls, nas, boca, orelles, cabells, braços, cames, dits 

i esquena. 
 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Desplaçament de diverses maneres: 

- Gatejar 

- Reptar 

- Caminar de puntetes 

- Caminar de taló 

 Augment d’agilitat i equilibri  a l’hora de desplaçar-se. 

 Destresa a l’hora de pujar i baixar escales sense el suport de la mestra. 

 Experimentació de diferents direccions llançant i entomant pilotes. 

 Adquisició del salt i la carrera. 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Punxar 

- Modelar 

- Cargolar i descargolar 

- Enfilar 
Hàbits 

 Adquisició dels hàbits d’autonomia ( menjar sol, pujar i baixar la roba, etc) 

 Adquisició de petites responsabilitats (càrrecs) 

 Utilització de les expressions gràcies i si us plau  

 Adquisició de l’hàbit de fer la fila. 
 

Emocions 

 Reconeixement de diferents emocions: la por. 
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Actituds 

 Col·laboració activa en els hàbits de neteja i higiene. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Expressió i manifestació d’emocions. 

 Participació activa en totes les activitats. 

 

AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

Conceptes 

 Identificació del color blau. 

 Identificació del quadrat. 

 Diferenciació dels conceptes llarg- curt. 

 Discriminació dels termes molts- pocs- cap. 

 Distinció de les nocions a sobre i a sota. 
 

Procediments 

 Reconeixement d’ elements característics de l’hivern. 

 Descobriment i coneixement de la festa de Carnaval. 

 Coneixement, a partir de l’àlbum del cap de setmana, de l’entorn més proper 

dels companys. 

 Experimentació i manipulació d’elements de l’entorn. 

 Associació senzilla d’objectes per forma o color. 

 Classificació i aparellament d’objectes. 
 

Actituds 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Participació i interès en la festa de Carnaval. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 
 

AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Reconeixement i reproducció del vocabulari: 

 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral mantenint petites converses. 

 Fer ús d’una bona estructuració de la frase. 

 Reproducció progressiva de les variacions de gènere i nombre. 

 Observació de diferents il·lustracions d’un conte i esforç per reproduir-les.  
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 Reconeixement dels personatges del conte treballat. 

 Memorització d’una dita senzilla.  

 Memorització d’alguna frase o seqüència d’un conte. 
 

Actituds 

 Interès per mantenir petites converses. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 
 

Llenguatge plàstic. 

Procediments 

 Experimentació i manipulació de material plàstic divers: pintura, paper, cartró,... 

 Utilització d’eines senzilles: pinzell prim 

 Utilització d’eines senzilles: esponja 

 Utilització d’eines senzilles: retoladors 

 Utilització d’eines senzilles: ceres toves 

 Realització de diferents tipus de traços: gargots, línies verticals, línies horitzontals, 

forma arrodonida.. 

 Realització del traç horitzontal. 

 Reconeixement de diferents obres d’art. 
 

Actituds 

 Motivació i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 

 Interès en l’ observació d’obres d’art. 
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AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE 

LLAR 2 

 

AREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Conceptes 

Identificació de les parts del cos: 

 Celles, pestanyes, barbeta, front, galtes, colze, genoll, turmell i melic. 

 

Procediments 

Motricitat gruixuda 

 Desplaçament de diverses maneres: 

- Caminar endavant i endarrere. 

- Caminar de costat 

 Inici en la pràctica de la tombarella. 

 Realització de diferents coreografies. 

 Adquisició del salt amb els peus junts. 
 

Motricitat fina 

 Ús de la pinça en accions de:  

- Punxar (sobre un contorn) 

- Fer boles de paper 

- Enganxar 

- Cargolar i descargolar 

   Iniciació en l’ús de les tisores. 
 

Hàbits 

 Interiorització d’hàbits de convivència: saludar compartir el material, esperar el 

torn.. 

 Interiorització d’hàbits d’autonomia: menjar sol, vestir-se sol, etc. 
 

Emocions 

 Reconeixement i identificació de diferents emocions: la sorpresa.  
 

Actituds 

 Expressió i manifestació d’emocions. 

 Col·laboració en la intenció de rentar-se, mocar-se. 

 Respecte pel material de l’aula. 

 Participació activa en totes les activitats. 
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 Capacitat de mantenir l’atenció des de l’inici fins el final de les activitats. 

 AREA 2.  DESCOBERTA DE L’ENTORN. 
 

Conceptes 

 Identificació del color verd. 

 Identificació del triangle. 

 Diferenciació dels conceptes més- menys. 

 Discriminació dels termes davant- darrere. 

 Distinció de les nocions obert- tancat. 

 Reconeixement de la grafia 1 i la seva noció de quantitat. 
 

Procediments 

 Experimentació i manipulació d’elements de l’entorn immediat. 

 Reconeixement d’ elements característics de la primavera i l’estiu: insectes, 

plantes, flors... 

 Descobriment i coneixement de la celebració de Sant Jordi. 

 Reconeixement d’elements de l’entorn natural: els animals de la granja i les 

plantes. 

 Realització de seriacions de dos elements per color o forma. 
 

Actituds 

 Participació activa en les activitats manipulatives. 

 Iniciativa per experimentar i manipular. 

 Participació i interès en la celebració de Sant Jordi. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Participació i satisfacció en les diverses sortides. 
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AREA 3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

Llenguatge verbal. 

Conceptes 

 Reconeixement i reproducció del vocabulari: 
 

Procediments 

 Utilització del llenguatge oral mantenint converses. 

 Explicació, amb coherència, d’una experiència viscuda. 

 Fer ús d’una bona estructuració de la frase. 

 Reproducció de les variacions de gènere i nombre. 

 Reconeixement dels personatges del conte treballat. 

 Memorització d’una dita senzilla.  

 Adquisició de nou vocabulari i recordar el vocabulari anteriorment treballat. 
 

Actituds 

 Interès per mantenir petites converses. 

 Interès a l’hora d’escoltar contes. 

 Creació d’hàbits d’atenció. 

 Adquisició de l’hàbit d’esperar per ser atès. 

 

Llenguatge plàstic. 

Procediments 

 Experimentació i manipulació de material plàstic divers: pintura, paper, cartró,... 

 Aplicació de tècniques bàsiques: pintura, dibuix, collage, modelatge.. 

 Utilització d’eines senzilles: guixos. 

 Utilització d’eines senzilles: llapis de colors. 

 Iniciació en la representació de la figura humana. 

 Realització de diferents tipus de traços: rotació. 

 Reconeixement de diferents obres d’art. 
 

Actituds 

 Motivació i iniciativa a l’hora de pintar. 

 Respecte pel material. 

 Participació activa en les activitats plàstiques. 

 Interès en l’ observació d’obres d’art 
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Entrevista 

inicial amb 

les famílies 
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ENQUESTA  
 LLAR- 0 

 
 
Nom del nen/a 
_______________________________________________________________
_ 
 
 

ALIMENTACIÓ 

 

Disfruta a l’hora dels àpats?  Sí   No 

Menja triturat?     Sí  Quin? 
____________________________________________ 

 No 

 

Menja assegut a la tumbona, a la trona o assegut a la falda? 
___________________________ 

 

Si refusa algun plat, què feu? 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______ 

Li agrada molt 
_______________________________________________________________
_ 

No li agrada gens 
_____________________________________________________________ 

 
 

DORMIR 

 
Dorm necessàriament amb “pipa” o amb algun altre objecte?       Sí  Quin? 
____________ 
                 No 
Si li costa dormir-se, què feu? 
____________________________________________________ 
L’agafeu a coll?          Sí   No 
El porteu al vostre llit?  Sí   No 
 
A l’hora d’anar a dormir, feu algun “ritual” especial? 
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
______________ 
 
Li deixeu algun llum obert?   Sí   No 
 
Feu-nos un resum dels horaris en què dorm (si ho fa a mig matí, quant temps 
dura la seva migdiada, a quina hora va a dormir al vespre...) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
 

HÀBITS 

 
Rondina a l’hora de canviar-li els bolquers?        Sí   No 
Coneix els preparatius previs a alguna activitat? (dormir, menjar, sortir a passeig...)
  Sí       No 
Li agrada la rutina?   Sí   No 
 
 

ACTITUD 
 
Plora sovint?    Sí   No 
És fàcil de consolar?  Sí   No  Com? 
____________________________ 
Quin paper fa davant de la gent que no coneix? 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______ 
 

LLENGUATGE 

 
Reacciona (sons o canvi d’expressió) quan li parleu?   Sí   No 
Acostumeu a parlar-li i a explicar-li allò que fareu?    Sí   No 
 
 

JOC 

 
És capaç d’entretenir-se sol/a alguna estoneta?   Sí   No 
Necessita sempre la presència de l’adult per jugar?   Sí   No 
Necessita canviar sovint de joc o d’activitat?    Sí   No 
 
 

OCI 
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Què acostuma a triar per distreure’s? 
______________________________________________ 
Li expliqueu i mireu contes?    Sí   No 
Amb quines coses gaudeix? 
_____________________________________________________ 
 
 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
  



         

95 
 

 

ENQUESTA 
LLAR-1 

 
 
Nom del nen/a 
_______________________________________________________________
_ 
 
 

ALIMENTACIÓ 

 

Disfruta a l’hora dels àpats?  Sí   No 

Menja sòlid o triturat?     Sòlid   

 Triturat 

Menja assegut a la tumbona, a la trona o assegut a la falda? 
___________________________ 

El/La deixeu menjar sol?   Sí  No    Quines coses? 
_______________________________________________________________
______ 

        

Menja molt?  Sí  No 

Beu els líquids en:   Got   Biberó 

Si refusa algun plat, què feu? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________ 

Li agrada molt 
_______________________________________________________________
_______ 

No li agrada gens 
_______________________________________________________________
_______ 
 
 

DORMIR 

 
Dorm necessàriament amb “pipa” o amb algun altre objecte?       Sí  Quin? 
____________ 
                 No 
Si li costa dormir-se, què feu? 
____________________________________________________ 
 
L’agafeu a coll?                  Sí   No   
El porteu al vostre llit?  Sí   No 
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A l’hora d’anar a dormir, feu algun “ritual” especial? 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______ 
 
Li deixeu algun llum obert?   Sí   No 
 
Feu-nos un resum dels horaris en què dorm (si ho fa a mig matí, quant temps 
dura la seva migdiada, a quina hora va a dormir al vespre...) 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________ 
 

HÀBITS 

 
Rondina a l’hora de canviar-li els bolquers?        Sí   No 
Fa intent de col·laborar en el canvi?   Sí   No 
Coneix els preparatius previs a alguna activitat? (dormir, menjar, sortir a passeig...)  

 Sí       No 
Li agrada la rutina?   Sí   No 
 
 

ACTITUD 

 
Plora sovint?    Sí   No 
És fàcil de consolar?  Sí   No  Com? 
____________________________ 
Quin paper fa davant de la gent que no coneix? 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______ 
Com reacciona quan una cosa no li surt? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________ 
Com reacciona quan li dieu que NO? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________ 
 
 

LLENGUATGE 
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Diu alguna paraula solta?                           Sí   No 
Es fa entendre (llenguatge gestual)?               Sí   No 
Acostumeu a parlar-li i a explicar-li allò que fareu?       Sí   No 
 
 

JOC 

 
És capaç d’entretenir-se sol/a alguna estoneta?   Sí   No 
Necessita sempre la presència de l’adult per jugar?   Sí   No 
Necessita canviar sovint de joc o d’activitat?    Sí   No 
 
 

OCI 

 
Què acostuma a triar per distreure’s? 
______________________________________________ 
Li expliqueu i mireu contes?    Sí   No 
Mira a TV o vídeos?   Sí   No 
Què acostuma a fer quan esteu a casa? 
_______________________________________________________________
_______ 
_______________________________________________________________
_______ 
 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ 
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. 

ENQUESTA  
LLAR-2 

 
 
Nom del nen/a 
_______________________________________________________________
_ 
 
 

ALIMENTACIÓ 

 

Menja de tot?  Sí   No 

Menja assegut?  A la cadira   A la trona 

S’aixeca a mig plat?  Sí   No 

El/La deixeu menjar sol?   Sí  No    Quines coses? 
__________________________ 

      
 _______________________________________ 

Menja...    trossets   triturat 

Si refusa algun plat, què feu? 
____________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________ 

Com es pren la llet? 
___________________________________________________________ 

 

Quan el nen/a s’hagi de quedar a dinar a l’escola, prèviament cal que tingueu 
una xerrada amb la mestra per tal d’establir conjuntament la forma de 
presentació dels àpats (triturat, trossets...). És imprescindible, en qualsevol cas, 
sincronitzar a casa i a l’escola qualsevol canvi en aquest sentit. Us demanem la 
vostra col·laboració en profit del nen/a. 
 
 

DORMIR 

 
A la nit dorm amb “pipa” o amb algun altre objecte?       Sí  Quin? 
____________ 
                       No 
Si li costa dormir-se, què feu? 
____________________________________________________ 
 
Fa migdiada?       Sí   No 
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Al vespre, a quina hora va a dormir? 
______________________________________________ 
 
Quantes hores dorm a la nit? __________________ 
 
Ve sovint al vostre llit?   Sí   No 
 
Us quedeu una estona a l’habitació fins que s’adorm?  Sí   No 
 
 
 
 

HÀBITS 

 
Utilitza diàriament la gibrelleta?        Sí   No 
 
Un cop descordat, va sol/a al wc?   Sí   No 
 
Col·labora a l’hora de vestir-se i despullar-se?  Sí     No 
 
Deixeu que es renti sol/a les mans?   Sí   No 
 
 

ACTITUD 

 
Quin paper fa davant de la gent que no coneix? 
______________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
És constant a l’hora d’acabar els jocs o de complir els encàrrecs?  Sí 
  No 
 
Com reacciona quan una cosa no li surt? 
___________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
Com reacciona quan li dieu que NO? 
______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
Quan s’enfada, demostra agressivitat amb les persones o amb les joguines?
  Sí      No 
 
 

LLENGUATGE 

 
Parla i es fa entendre?   Sí   No 
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Acostumeu a parlar-li i a explicar-li allò que fareu?   Sí   No 
 
Utilitza en la conversa expressions com ‘mam’, ‘titit’, ‘tutut’...?  Sí 
  No 
 
 

JOC 

 
Us necessita sempre per jugar?    Sí   No 
 
Sap jugar sol/a alguna estoneta?   Sí   No 
 
Quines preferències demostra en el joc? 
___________________________________________ 
_______________________________________________________________
_____________ 
 
Recull les seves coses?    Sí   No 
 
 
 
 

OCI 

 
Què acostuma a triar per distreure’s? 
 
 

Mirar contes 
 Jugar sol/a 
 Jugar amb companyia 
 Mirar la TV 
 Mirar cintes de vídeo 
 Sortir a passejar 

 
 
Altres _______________________ 
 
 
 

ALTRES DADES D’INTERÈS 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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ENTREVISTA AMB ELS PARES 

1r TRIMESTRE 

 

Nom del nen/a :                                                                                                

Data: 

 

Ha vingut:     Pare     Mare     Tots dos     Altres 

 

 Entrada i sortida de l’escola : 

 Com es mostra: a la classe, al pati.... 

 

 Relació amb les mestres 

 

 Hàbits: 

→ Autonomia: 

 

 

→ Alimentaris: 

 

 

→ Socials: 

 

 Llenguatge: 

→ Comprensió: 

 

 

→ Expressió: 
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ENTREVISTA AMB ELS PARES 

3r TRIMESTRE 

 

Nom del nen/a : 

Tutor/a:                           

Data: 

 

Ha vingut:     Pare     Mare     Tots dos     Altres 

 

 Aspectes personals 

 Relacions social 

 Hàbits de treball 

 Aprenentatges 

 Comentaris fets pels pares 

 Aspectes que cal tenir en compte pel curs vinent 
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