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4t. educación infantil 

(EI3)

5è. educación infantil 

(EI4)

6è. Educación infantil 

(EI5)

Coneixement 

de sí mateix i 

autonomia 

personal

Hàbits de salut i 

benestar: Control 

d’esfínters, mocar-se 

correctament, berenar 

assegut, rentar-se mans i 

cara

Hàbits d’autonomia : 

Posar-se i treure’s l’abric i 

la bata, anar sol al lavabo, 

iniciar-se en la neteja 

personal i estirar de la 

cadena, menjar i beure sol,  

posar i treure sabates i 

calcetins.

Hàbits d’ordre : recollir, 

tenir cura de les seves 

coses (penjador, casiller,..), 

Hàbits de salut i benestar : 

mocar-se, rentar-se les mans, 

netejar la taula, netejar-se en 

haver anat al wàter.

Hàbits d’autonomia : cordar i 

descordar botons, posar i 

treure sabates i calcetins, 

adquirir petites 

responsabilitats, anar sol al 

bany, netejar-se i estirar de la 

cadena, posar i treure sabates 

i calcetins.

Hàbits d’ordre : recollir, tenir 

cura de les seves coses 

(penjador, casiller,..), fer fila.

Hàbits de treball i 

      Hàbits de salut  i benestar : 
mocar-se,  rentar-se  les  mans, 
netejar  la  taula,  netejar-se  en 
haver anat al wàter.
Hàbits  d’autonomia : realizar 
moltes tasques  sense la guía de 
la mestra. Anticipar les rutines.

Hàbits d’ordre : recollir, tenir 

cura de les seves coses 

(penjador, casiller,..), fer fila.

Hàbits de treball i estratègies 

de socialització : fer ús de les 

convencions socials (saludar , 

demanar torn de paraula...), ser 

capaç de resoldre petits 

conflictes, respectar les normes 

o regles dels jocs, 

Conèixer diferents parts del 

cos: celles, iniciació a la 
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fer fila.

Hàbits de treball i 

estratègies de 

socialització: Saludar i 

acomiadar-se, fer silenci, 

respectar el torn de 

paraula, compartir i 

respectar l’espai i el 

material, col·laborar    amb 

els companys, adaptar-se 

als ritmes i les rutines de 

l’escola, demanar ajuda.

Conèixer diferents parts 

del cos  : cap, peus, mans, 

braços, panxa, cul, cames 

nas, ulls, orelles, cabells i 

boca; possibilitat de 

mantenir una estoneta el 

cos quiet i tranquil,  

coordinació vista-mà.

estratègies de socialització 

: participar en les rutines, 

demanar i esperar torn de 

paraula, demanar pemís, 

demanar perdó, escoltar la 

mestra i els companys, donar 

gràcies, compartir i ajudar els 

companys.

Conèixer diferents parts del 

cos: parts de la cara, cap, 

extremitats, coll, genolls, 

cuixes, dits, ungles, colzes, 

esquena.

lateralitat.

Coneixement Colors : vermell, blau, Colors : vermell, groc, blau, verd, Colors : vermell, groc, blau, 
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de l’entorn groc,verd

Formes geomètriques : 

quadrat, cercle, triangle.

Els nombres : 1, 2, 3.

Ordinals: primer, darrer, 

enmig

Nocions bàsiques: 

molt/poc, llarg/curt, 

gros/petit, ample/estret, 

gruixat/prim, dins/fora, 

davant/darrera, 

damunt/davall, 

enfora/aprop, a una 

banda /a l’altra, dia/nit

Quantificadors : 

Més/menys, molts/pocs

Classificadors : seriacions 

de 2 elements.

Pas i canvis del temps : 

dies i estacions

lila, taronja, rosa, marró, gris, 

negre i blanc

Formes geomètriques : 

cercle, quadrat, triangle i 

rectangle.

Els nombres : 0,1, 2, 3, 4, 5, 

6. 

Ordinals : 

primer/segon/tercer

darrer/enmig. 

Nocions bàsiques : 

molt/poc/cap, avui, 

primer/darrer, 

abans/ara/després, 

davant/darrera, enmig, 

damunt/davall, aprop/enfora, 

prim/gruixat, Alt/baix dia/nit, 

matí/capvespre. ple/buit,

Quantificadors : Més/menys, 

molts/pocs, menys que/més 

verd, lila, taronja, rosa, 

marró, gris, negre i blanc

Formes geomètriques : 

cercle, quadrat, triangle, 

rectangle i rombe.

Cossos geometrics : cub I 

esfera.

Els nombres : 0 a 10.

Ens nombres ordinals : 1r, 

2n, 3r, 4t , 5è,6è, 7è, 8è,9è.

Nocions bàsiques : 

molt/poc, llarg/curt, 

gros/petit, ample/estret, 

gruixat/prim, alt/baix, 

feixuc/lleuger, igual, 

dins/fora, davant/darrera, 

damunt/davall, enfora/a 

prop, a una banda/a l’altra, 

enmig, abans/ara/després, 

dia/nit, 
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Càlcul mental: iniciació al 

càlcul mental

que, tants…com, tots/ cap, el 

mateix.

Classificadors : seriacions 

de 3 elements.

Pas i canvis del temps dies, 

mesos, estacions.

Descobriment i 

coneixement de l’entorn: 

vocabulari  i conceptes 

relacionats amb els temes 

treballats.

Càlcul mental : Iniciació al 

càlcul mental.

matí/capvespre/vespre, 

ahir/avui/demà. 

Igual/diferent.

Quantificadors :  

més/menys,  molts/pocs, 

menys que/més que, 

tants...com, tots/cap, el 

mateix, tot/res, uns quants,

Classificadors : seriacions 

de diferents atributs a la 

vegada.

Pas i canvis del temps  : dies, 

mesos, estacions, setmanes.

Càlcul mental: iniciació al 

càlcul mental

Llenguatges  : 

comunicació  i 

representació

Llenguatge oral:

 -Explicació de vivències

personals.

- Comprensió de contes .

Llenguatge oral :

- Explicació de vivències 

personals.

- Comprensió de contes.

Llenguatge oral :

- Explicació de vivències 

personals.

- Comprensió i explicació de 
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- Tipologies textuals com 

contes, endevinalles, 

dites,etc

- Concordança de gènere i

nombre.

- Discriminació i 

identificació   auditiva de 

sons  familiars per

a ells.

- Reproducció de sons i 

onomatopeies

- Adquisició de nou 

vocabulari.

- Estructuració de la seva

expressió.

Llenguatge escrit : 

- Lletra de PAL.

- Traç 

(vertical/horitzontal/diagona

l, direccionalitat, 

- Tipologies textuals com 

contes,

endevinalles, dites,etc

- Concordança de persona, 

gènere i nombre.

- Discriminació i identificació 

auditiva de sons familiars per 

a ells.

- Coherència en les frases.

- Adquisició de nou 

vocabulari.

- Estructuració de la seva

expressió.

Llenguatge escrit :

- Escriptura i reconeixement 

de la majoria de lletres amb 

lletra de PAL.

- Traç 

(vertical/horitzontal/diagonal, 

direccionalitat, recte/corba).- 

contes.

- Tipologies textual com contes,

endevinalles, dites, etc

- Concordança de persona, 

gènere, nombre i temps 

verbals.

- Discriminació i identificació

auditiva de sons familiars per a 

ells.

- Coherència i cohesió en les 

frases.

- Adquisició de nou vocabulari.

Llenguatge escrit :

- Consolidar la lletra de PAL.

- Iniciació a la lletra lligada.

- Ortografia natural, no 

arbitrària.

- Escriptura i reconeixement de

paraules treballades i 

conegudes.



C.p. Mare de Déu del Toro. Cicle d’Educació Infantil

recte/corba).

- Diferenciació entre lletres 

i nombres.

- Familiarització amb el 

llenguatge  escrit.

- Nom: reconeixement de 

les lletres del seu nom i 

escriptura del seu

nom.

- Reconeixement de lletres 

iguals.

-Còpia de paraules (frase).

- Escriptura espontània de 

paraules

Llenguatge musical: 

-Reconeixement de sons 

de l’entorn natural i social 

de l’infant, i del so i el 

silence.

-Participació activa i plaer 

Iniciació al llenguatge escrit.

- Escriptura i reconeixement 

de paraules treballades i 

conegudes (companys, dies 

de la semana…).

- Confecció de paraules a 

partir de les lletres que les 

composen.

-Escriptura del seu nom sense 

model.

- Còpia de paraules (frase).

- Reconeixement de paraules 

iguals.

- Escriptura espontània de 

paraules

Llenguatge musical: 

-Reconeixement de sons de 

l’entorn natural, social i 

d’alguns instruments 

musicals; discriminació dels 

- Escriptura espontània de 

frases.

- Nom i llinatge

Llenguatge musical: 

-Participació en danses, jocs 

simbòlics, i altres jocs 

d’expressió corporal.

-Descobriment i experimentació 

de gestos i moviments com a 

recursos corporals per a 

l’expressió i la comunicació de 

sentiments, emocions, estats 

d’ànim i necessitats, mostrant 

confiança en les pròpies 

possibilitats expressives.

-Reconeixement de sons de 

l’entorn natural, social i 

d’alguns instruments musicals; 

discriminació dels seus trets 

distintius, d’alguns contrasts 
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per a l’ interpretació i per la 

participació en cançons, 

danses i jocs musicals.

-Utilització de les 

possibilitats motrius del 

propi cos en relació a 

l’espai i el temps.

-Exploració de les 

possibilitats sonores de la 

pròpia veu i de la dels 

companys i del propi cos

Llenguatge plàstic : 

interés per expressar 

plàsticament les vivències, 

emocions i sentiments. 

Respecte i apreci pel propi 

treball i pel dels altres. 

Dibuix lliure, passar del 

gargot a l’inici del dibuix 

més figuratiu demostrant 

seus trets distintius, d’alguns 

contrasts basics (llarg-curt, 

fort-fluix, agut-greu) i del so i 

el silenci.

-Participació activa i plaer per 

a l’interpretació i per la 

participació en cançons, 

danses i jocs musicals.

-Utilització de les possibilitats 

motrius del propi cos en 

relació a l’espai i el temps 

amb intenció comunicativa i 

mostrant-hi gust i interès.

-Exploració de les possibilitats 

sonores de la pròpia veu i de 

la dels companys , del propi 

cos, d’objectes quotidians i 

d’instruments musicals.

Llenguatge plàstic :

basics (llarg-curt, fort-fluix, 

agut-greu) i del so i el silenci.

-Participació activa i plaer per a 

l’interpretació i per la 

participació en cançons, 

danses i jocs musicals.

-Utilització de les possibilitats 

motrius del propi cos en relació 

a l’espai i el temps amb 

intenció comunicativa i 

mostrant-hi gust i interès.

-Exploració de les possibilitats 

sonores de la pròpia veu i de la 

dels companys , del propi cos, 

d’objectes quotidians i 

d’instruments musicals.

Llenguatge plàstic : interés 

per expressar plàsticament les 

vivències, emocions i 



C.p. Mare de Déu del Toro. Cicle d’Educació Infantil

un control progressiu del 

traç. Utilització de diferents 

tècniques com a mitjà de 

representació de formes i 

d’expressió personal.

Llenguatge corporal : 

control global i segmentari 

del cos, coordinació de 

moviments, l’esquema 

corporal, expressions 

facials, identificar i 

localitzar algunes parts del 

cos, i desenvolupament 

psicològic i motor

(pràctica psicomotriu 

educativa) 

Iniciació a l’ús de 

l’ordinador d’aula:

Iniciació en l ’́us de 

l’ordinador.

interés per expressar 

plàsticament les vivències, 

emocions i sentiments. 

Respecte i apreci pel propi 

treball i pel dels altres. Dibuix 

lliure demostrant un control 

progressiu del traç. Utilització 

de diferents tècniques com a 

mitjà de representació de 

formes i d’expressió personal. 

Esperit crític i autoexigència 

estètica.

Llenguatge corporal : control 

global i segmentari del cos, 

coordinació de moviments, 

l’esquema corporal, 

expressions facials, identificar 

i localitzar algunes parts del 

cos, i desenvolupament 

psicològic i motor

sentiments. Respecte i apreci 

pel propi treball i pel dels altres. 

Dibuix lliure demostrant un 

control progressiu del traç. 

Utilització de diferents 

tècniques com a mitjà de 

representació de formes i 

d’expressió personal. Esperit 

crític i autoexigència estètica.

Llenguatge corporal : control 

global i segmentari del cos, 

coordinació de moviments, 

l’esquema corporal, 

expressions facials, identificar i 

localitzar algunes parts del cos, 

i desenvolupament psicològic i 

motor

(pràctica psicomotriu 

educativa)

Iniciació a l’ús de l’ordinador 
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(pràctica psicomotriu 

educativa)

Iniciació a l’ús de 

l’ordinador d’aula:

Iniciació en l ’́us de 

l’ordinador.

d’aula:

Iniciació en l ’́us de l’ordinador.


