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1 JUSTIFICACIÓ 
 

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa (LOMCE) estableix que el currículum és la regulació dels elements 

que determinen els processos d’ensenyança i aprenentatge per a cadascun 

dels ensenyaments.  

 

Els diferents nivells de concreció curricular adapten i concreten el 

currículum prescriptiu de l’educació infantil de la manera següent: 

• Primer nivell: els objectius i continguts són establerts per l’Estat i les 

comunitats autònomes. 

• Segon nivell: l’equip educatiu planifica i aprova la concreció curricular 

que queda plasmada en la proposta pedagògica, la qual forma part del 

Projecte educatiu. 

• Tercer nivell: a partir de les decisions recollides en el Projecte educatiu, 

la tutora elabora una planificació del procés d’ensenyança-

aprenentatge per a un alumnat concret que conforma la programació 

d’aula, a la qual fa referència aquest document. 

 

Aquesta programació d’aula està dirigida a l’alumnat del tercer nivell del 

primer cicle de l’educació infantil, per tant cal considerar les prescripcions 

recollides en el Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell sobre les 

programacions didàctiques que estableix que: 

“Els mestres i les mestres amb la col·laboració dels altres professionals 

tutors, elaboraran les programacions i en faran el seguiment avaluant 
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aquestes programacions juntament amb el procés de desenvolupament de 

les capacitats que cada xiquet i xiqueta hagen superat. Les programacions 

didàctiques, els projectes de treball, les unitats didàctiques, etc. 

comprendran els continguts de les diferents àrees i es desenvoluparan amb 

unitats globalitzades i respectaran els ritmes de joc, treball i descans de les 

xiquetes i dels xiquets des d’una perspectiva de tolerància, solidaritat, 

responsabilitat (particularment en el consum i comportament vial), pau, salut, 

sostenibilitat i igualtat entre els sexes, de manera que facilitaran el 

desenvolupament intel·lectual, afectiu i social dels xiquets i de les xiquetes, 

en ajudar-los a relacionar-se amb els altres i a aprendre les pautes 

elementals de convivència”. 

 

A més, en el moment d’elaborar la nostra programació d’aula, cal tindre en 

compte alguns aspectes condicionants de la nostra acció educativa: 

✓ Mesures sanitàries, socials i organitzatives relacionades amb la crisi de 

la COVID-19. 

✓ El Projecte eductiu, que inclou la proposta pedagògica, el pla d’atenció 

a la diversitat, el pla lector, el pla d’igualtat i convivència, etc. 

✓ Les Normes d’Organització i Funcionament del centre que inclou el Pla 

de convivència, el Pla de contingència i continuïtat (PCC) del centre i 

el Pla de salut i higiene. 

✓ L’entorn sociocultural i familiar de l’alumnat. 

✓ Les capacitats i coneixements previs dels xiquets i de les xiquetes. 

✓ Els espais i els recursos materials i personals del centre. 



Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros 
Programació de 2 a 3 anys - Les Llunes 

Curs 2021-2022 
 

2 CONTEXTUALITZACIÓ 
 

 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

GENERAL 

✓ Article 27 de la Constitució Espanyola del dret a l’educació i a la llibertat 

d’ensenyança. 

✓ Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, que regula el dret a l’educació 

(LODE). 

✓ Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià 

(LUEV). 

✓ Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el 

plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. 

✓ Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat per la qual 

s’estableix que tota persona té dret a rebre una educació en condicions 

d’igualtat, a desenvolupar-se lliurement i íntegrament i a rebre una 

formació integral, sense exposar-se a cap discriminació per motius 

sexuals, i d’entitat de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar 

✓ Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i 

de l’adolescència. 

✓ Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

✓ Decret 233/1997, de 2 de setembre, del Govern valencià. Reglament 

orgànic i funcional de les escoles d’educació infantil i dels col·legis de 

primària. 
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✓ Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els 

centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els 

drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i 

personal d’administració i servicis. 

✓ Decret 104/2018, de 21 de desembre, que desenvolupa els principis 

d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià i atorga als centres 

educatius un caràcter compensador de les desigualtats i dinamitzador 

de la transformació social. 

✓ Ordre 20/2019, de 30 d’abril, per la qual es regula l’organització de la 

resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents 

sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. 

✓ Ordre d’11 de juny de 1998, per la qual s’estableixen els criteris 

generals per què s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres 

docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments en 

educació infantil. 

 

 PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

✓ Ordre 21/2019, de 30 d’abril, per la qual es regula l’organització i el 

funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat 

pública 

✓ Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els 

requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el 

primer cicle de l’educació infantil a la Comunitat Valenciana. 
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✓ Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell. Estableix els continguts 

educatius del primer cicle de l’educació infantil. 

✓ Orde de 24 de juny 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre 

l’avaluació en l’etapa d’educació infantil. 

✓ Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la que es 

regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de 

la Comunitat Valenciana. 

NORMATIVA DERIVADA DE LA COVID-19 
 

✓ Carta del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional amb 

els criteris d'organització per al curs 2021-2022 per a centres que 

imparteixen educació infantil, primària i educació especial, de 4 de juny 

de 2021. 

✓ L'actualització de 21 de juliol del protocol de protecció i prevenció 

contra la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres 

educatius de la Comunitat Valenciana. Curs 2021-2022. 

 

 L’ENTORN 

Aquesta programació didàctica està dissenyada per al tercer nivell del primer 

cicle de l’educació infantil de l’Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de 

Museros. Ubicat a 10 kilòmetres al nord de València, a la zona de l’Horta 

Nord, és de predomini lingüístic valencià. Alguns dels serveis i les 

instal·lacions rellevants de la població són: 

✓ Serveis públics: biblioteca, poliesportiu, casa de la cultura, espai jove, 

etc. 
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✓ Centre de Salut. 

✓ Mercat (tots els divendres de 08.00 h a 14.00 h). 

✓ Escola La Masia. 

✓ CEIP Blasco Ibáñez. 

✓ Secció de l’IES de Massamagrell. 

✓ Diversos parcs infantils. 

✓ Falla El Castell, Falla Museros, Societat Unió Musical de Museros i la 

seua banda. 

✓ Servei d’Atenció Especialitzada. 

 

 EL CENTRE EDUCATIU 

INFRAESTRUCTURES 
 

Les infraestructures físiques compleixen amb els mínims estipulats en el 

Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els 

requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer 

cicle de l’educació infantil a la Comunitat Valenciana.  

 

Es un centre públic d’educació infantil depenent de l’Ajuntament de Museros 

que va ser edificat l'any 2006 d'acord amb la legislació vigent. Les 

instal·lacions són lluminoses, àmplies i confortables, climatitzades amb 

calefacció i aire condicionat. 

 

Els espais del centre estan distribuïts de la manera següent: 

✓ 1 aula d’1 a 2 anys. 



Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros 
Programació de 2 a 3 anys - Les Llunes 

Curs 2021-2022 
 

✓ 1 aula d’1 a 3 anys. 

✓ 1 aula de descans amb bressols i amb accés directe i visibilitat des de 

les aules d’1 a 2 anys i d’1 a 3 anys. 

✓ 1 zona d’higiene amb piques menudes i grans, vàters infantils i espai 

d'emmagatzematge, compartida per les aules d’1 a 2 anys i mixta. 

✓ 2 aules de 2 a 3 anys amb servei independent accessible i visible des 

de l’aula. 

✓ 1 aula polivalent. 

✓ Cuina completament equipada amb una sala rebost annexa. 

✓ 2 serveis per al personal: un amb dutxa i l'altre adaptat per a persones 

minusvàlides. 

✓ 1 pati central principal amb accés directe des del interior de l’escola i 

des del carrer amb zones d’engronsadores habilitades amb sòl de 

cautxú, joguets d'arena, zona de jardí amb arbres i arbustos, vehicles 

caminadors (cotxes de bombers, motos…) i de pedals i pilotes… 

✓ 3 patis laterals accessibles des de les aules i dividits, amb una tanca, 

d’ús exclusiu per a cada classe o grup de convivència estable. 

 

PERSONAL 
 
EDUCATIU 

✓ 2 mestres especialistes en educació infantil. 

✓ 1 mestra d’audició i llenguatge.  

✓ 4 tècniques superiors d'educació infantil. 

 

 



Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros 
Programació de 2 a 3 anys - Les Llunes 

Curs 2021-2022 
 

NO DOCENT 

✓ Gabinet psicopedagògic municipal 

✓ Personal de neteja 

✓ 1 cuinera. 

 L’AULA 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GRUP 
 

✓ Cicle: primer cicle de l’educació infantil. 

✓ Nivell: tercer (2-3 anys). 

✓ Nombre d’alumnes: 20 

✓ Sexe: 3 xiques i 17 xics. 

✓ Mes de naixement: 13 alumnes nascuts en el primer trimestre de l’any, 

6 en el segon trimestre i 1 en el tercer trimestre. 

✓ Escolarització prèvia: 15 alumnes han estat escolaritzats prèviament. 

✓ Procedència cultural: 1 alumne nascut a Bolívia, un altre de 

precedència romana i la resta nascuts a la Comunitat Valenciana. 

✓ NESE: 1 alumne ha rebut atenció del Servei d’Atenció Primerenca 

diagnosticat amb TEA, una altra alumna  que espera també el 

diagnòstic per conéixer quin és el grau de TEA.  

✓ Famílies: totes les famílies són heteroparentals. Tenim dues famílies 

en les quals els pares estan separats. 
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CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS XIQUETS I DE LES 
XIQUETES DE 2 A 3 ANYS 

 

Conéixer les característiques psicoevolutives dels xiquets i de les xiquetes 

als quals es destina aquesta programació didàctica és rellevant per tal 

d’ajustar la planificació a les seues capacitats i als seus interessos i 

motivacions. La majoria dels alumnes es troben en un nivell de 

desenvolupament propi de la seua edat i, tot respectant les peculiaritats 

individuals, podem generalitzar les següents característiques: 

 

Desenvolupament psicomotor 

✓ Poden menjar sols, encara que s’embruten una miqueta. 

✓ Caminen amb seguretat i comencen a controlar la marxa i la carrera. 

✓ Salten amb un peu, amb els peus junts i amb passos curts i llargs cap 

en davant. 

✓ Pugen i baixen escales alternant els peus amb un punt de recolzament. 

✓ Imiten traços verticals i horitzontals amb una certa habilitat. 

✓ Pugen i baixen dels andadors i dels tricicles i comencen a pedalejar. 

✓ Poden atendre uns altres estímuls mentre caminen. 

✓ Comencen a formar una imatge del seu cos adequada i poden 

representar-lo mentalment i comparar-lo amb els dels altres. Aprenen 

les funcionalitats dels segments del cos i experimenten les seus 

possibilitats i limitacions. 

✓ Poden intuir els seu cos pel que fa a l’espai i el temps. 
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✓ Habilitats motrius fines: poder enroscar i desenroscar, esquinçar paper, 

amassar, manipular objectes xicotets, passar les pàgines d’un llibre, 

etc. 

 

Desenvolupament cognitiu. 

Observen tot allò que els envolta i, a poc a poc, construeixen el seu 

coneixement, en comparar, classificar i analitzar i, progressivament, establir 

relacions i categories. Identifiquen que dos elements són iguals encara que 

no conega el seu nom. 

Mitjançant el joc simbòlic comprenen la realitat en utilitzar objectes per a 

representar una imatge mental. Aprenen amb les rutines, la repetició 

d'activitats i les seqüències accedint al coneixement temporal i espacial. 

Diferencien els moments del dia en funció de les activitats que realitzen, les 

rutines els donen seguretat.  

El seu raonament és transductiu i sincrètic (va del que és particular al que és 

particular) i el seu pensament es caracteritza per l’egocentrisme. Poden 

mantindré l’atenció sostinguda entre 10 i 15 minuts. 

El control d’esfínters s’inicia habitualment entre els 2 anys i els 2 anys i mig. 

 

Desenvolupament afectiu-social. 

El desenvolupament afectiu està influenciat pels vincles que estableixen amb 

les persones del seu entorn. L’afecte i la calidesa en les seues relacions amb 

els altres són una necessitat bàsica i decisiva per al seu desenvolupament. 
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Comencen a establir la seua pròpia identitat i ho fan per oposició als altres, 

sobre tot als adults, és una etapa marcada pel oposicionisme, les rabietes, 

les confrontacions, etc. Tenen un fort sentiment de la propietat, els agrada 

jugar juntament amb altres xiquets i xiquetes però els costa compartir. “No”, 

“jo a soles” i “meu” són expressions molt freqüents en aquesta edat. 

 

Les seues vivències emocionals són d’un alt grau d’intensitat i les reaccions 

es desencadenen d’acord a aquesta magnitud. Apareixen les emocions 

socials com la vergonya, la gelosia, l’empatia, l’orgull, etc. Desitgen agradar 

i rebre compliments, es mostren orgullosos de les seues produccions i 

treballs. 

 

Desenvolupament del llenguatge. 

El llenguatge comprensiu progressa ràpidament, coneix el significat de molts 

verbs, comença a comprendre els adjectius, entén algunes preposicions, 

sobre tot les relacionades amb les nocions espacials, coneixen més de 200 

paraules i cada dia poden incorporar-ne al voltant de deu de noves.  

 

Utilitzen frases amb més de dues paraules però amb elements absents, és 

el conegut com a “llenguatge telegràfic”. Practiquen el llenguatge amb 

monòlegs mentre juguen i quan volen participar en conversacions 

col·lectives, no poden esperar el seu torn de paraula, el llenguatge és 

impulsiu. 
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Comencen a utilitzar les regularitzacions del llenguatge: s’ha morit, estic 

corrint, etc. Quan estan en contacte amb dues llengües diferents, les 

mesclen utilitzant paraules de qualsevol de les dues indistintament: el meu 

papà, no quiero taronja, etc. 
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3 OBJECTIUS 
 

 OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA I DE CICLE 

D’acord amb l’article 13 de la Llei orgànica 2/2006, educativa (LOE), l’etapa 

de l’educació infantil contribuirà a desenrotllar en les xiquetes i en els 

xiquets les capacitats que els permeten:  

a) Conéixer el propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i 

aprendre a respectar les diferències. 

b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.  

c) Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals. 

d) Desenrotllar les capacitats afectives.  

e) Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes 

elementals de convivència i relació social, i també a exercitar-se en la 

resolució pacífica de conflictes.  

f) Desenrotllar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d’expressió.  

g) Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i 

en el moviment, el gest i el ritme. 

 

El decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, que estableix els continguts 

del primer cicle de l’educació infantil, fixa els objectius d’aquest cicle i 

afegeix als anteriors dos més: 

h)  Descobrir l’existència de dues llengües en contacte en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana.  

i)  Descobrir les tecnologies de la informació i comunicació. 
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 OBJECTIUS DIDÀCTICS DELS ÀMBITS DE CONEIXEMENT O 

ÀREES 

EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL 

a) Identificar els principals elements de l’esquema corporal i conéixer les 

seues funcionalitats. Experimentar les possibilitats i limitacions motrius 

del cos. 

b) Adaptar progressivament les postures del cos a diferents situacions i 

mantindré l’equilibri estàtic i dinàmic.  

c) Utilitzar els sentits per explorar i conéixer les característiques dels 

objectes. 

d) Desenvolupar una imatge ajustada de si mateix i una autoestima 

positiva.  

e) Identificar i expressar les seues necessitats bàsiques.  

f) Iniciar l’adquisició d’hàbits i actituds relacionats amb la salut. 

g) Reconéixer les emocions bàsiques i començar a aprendre a gestionar-

les. 

h) Augmentar progressivament la seua autonomia en les activitats 

quotidianes. 

 
CONEIXEMENT DEL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL 

a) Descobrir algunes característiques diferencials entre les persones. 

b) Participar en els grups socials i respectar les normes de convivència i 

relació. 

c) Exercitar la resolució pacífica dels conflictes. 

d) Explorar, descobrir i respectar els animals i les plantes de l’entorn. 
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e) Observar els canvis que es produeixen en l’entorn en funció del clima. 

f) Gaudir de festes i celebracions i conéixer característiques essencials 

d’aquestes. 

g) Conéixer elements quotidians de l’entorn immediat. 

h) Descobrir propietats dels objectes: colors, textures, grandària, pes, etc. 

i) Adquirir nocions logicomatemàtiques senzilles: formes bàsiques, 

quantificadors, memoritzar la seqüencia numèrica fins al 10, identificar 

les grafies de l’1, 2 i 3. 

j) Experimentar i discriminar la posició dels objectes en l’espai: lluny-prop, 

damunt-davall, dins-fora. 

 

ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

a) Progressar en el desenvolupament del llenguatge oral. 

b) Iniciar-se en la comprensió oral de contes amb el suport de les imatges. 

c) Expressar emocions, sentiments i desitjos amb diversos llenguatges. 

d) Desenvolupar l’atenció i la discriminació auditiva. 

e) Observar algunes qualitats dels sons: presència-absència, ritme, to i 

intensitat.  

f) Expressar-se plàsticament utilitzant diferents tècniques i materials. 

g) Iniciar el desenvolupament de la sensibilitat artística. 

h) Potenciar la seua capacitat creativa. 

i) Gaudir de la música i de les cançons. 

j) Iniciar-se en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació  
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4 CONTINGUTS 
 

La LOMCE estableix que “els continguts són el conjunt de coneixements, 

habilitats, destreses i actituds que contribueixen a l’assoliment dels objectius 

de cada ensenyament i etapa educativa i a la adquisició de competències”. 

Segons el RD 1630/2006, s’organitzen en àrees corresponents a àmbits de 

l’experiència i del desenrotllament infantil i s’agrupen al voltant dels blocs de 

continguts recollits en el Decret 37/2008. 

 

 EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL. 
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 CONEIXEMENT DEL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL  
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 ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
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5 ELEMENTS TRANSVERSALS 
 

El Decret 37/2008, de 3 d’abril, que estableix els continguts per al primer 

cicle de l’educació infantil, promou que “les programacions didàctiques 

desenvolupen continguts des de la perspectiva de la tolerància, la solidaritat, 

la responsabilitat (particularment en el consum i comportament vial), la pau, 

la salut, la sostenibilitat i la igualtat entre els sexes, i faciliten el 

desenvolupament intel·lectual, afectiu i social dels xiquets i xiquetes, en 

ajudar-los a relacionar-se amb els altres i a aprendre les pautes de 

convivència”. 

 

Desenvoluparé els continguts i els objectius relacionats amb la cura de la 

salut i les mesures higièniques i socials més rellevants en l’actual escenari 

de pandèmia global ocasionada per la COVID-19: llavar-se freqüentment les 

mans, etiqueta respiratòria, distància física dels altres, protecció dels més 

vulnerables... També, la prevenció de possibles dificultats emocionals i 

conductuals derivades de l’anterior confinament o en l’hipotètic cas de que 

es decrete un nou confinament general o aïllament domiciliari individual. 

 

Els valors són continguts que impregnen tota la acció educativa i que estan 

orientats al desenvolupament integral de la persona.  

 

Aquells valors que considere més rellevants en aquesta etapa vital de 

formació de la seua identitat dels meus alumnes són els relacionats amb 

l’educació emocional i les habilitats socials. El treball col·laboratiu, el 
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respecte als altres, l’empatia, la igualtat i la no discriminació, el sentiment de 

pertinència al grup, les habilitats de resolució pacífica de conflictes, el 

reconeixement i la gestió de les emocions, la iniciativa i la participació, etc. 

són tractats amb especial cura en aquesta programació didàctica.  

 

D’una altra banda, els relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat són 

especialment rellevants en la societat actual i estan presents en la vida 

quotidiana de l’aula. 

 

Aquests valors, juntament amb els relacionats amb l’educació vial, la 

importància de la creativitat, de la curiositat, etc. impregnaran tota la tasca 

educativa i la vida diària de l’aula. 
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6 RECURSOS 
 

 PERSONALS 

L’aula és atesa per una mestra especialista en educació infantil i una tècnica 

superior en educació infantil com a suport. En el cas d’absència de la tutora, 

la directora del centre és la persona que la substitueix. A causa de les 

mesures derivades de la COVID-19, el funcionament i l’organització escolar 

serà mitjançant grups de convivència estable. En alguns moments farem 

desdoblament del aula per fer alguna activitat atesos per dos professionals 

que estan a l’aula. 

 

Les famílies no podran accedir a l’interior de les instal·lacions del centre per 

aquest motiu s’organitzarà el període d’adaptació utilitzant els espais 

exteriors (patis) i no es programaran activitats amb la participació de les 

famílies (festes, celebracions, voluntariats a l’aula...). 

 

 MATERIALS 

Espais comuns: l’escenari actual no permet compartir espais ni materials 

entre diferents grups de convivència estable. Si la situació actual 

evolucionarà favorablement i es flexibilitzaren les normes d’organització als 

centres educatius, podria disposar amb l’ús compartit de la sala que té llum 

negra i una taula de llum com a espai d’experimentació i de 

desenvolupament sensorial, de la zona d’entrada i dels passadissos de 

l’escola.  
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Actualment, podré utilitzar l’aula polivalent un dia per setmana per 

desenvolupar activitats psicomotrius, visionat de material audiovisual...  

 

Per a l’ús del pati principal, el meu grup l’utilitzarà dins de l’horari assignat 

per tal de no coincidir amb uns altres grups de convivència estable, els 

materials i joguets de pati seran d’ús exclusiu i no es compartiran entre 

diferents grups de convivència estable. En el primer trimestre, utilitzarem el 

pati principal tots els dies de 11:15h a 12:00 h; a partir del segon, l’utilitzarem 

a dies alterns en el mateix horari. Podrem realitzar activitats a l’aire lliure per 

aprofitar el pati de l’aula en què s’ha dividit per separar físicament l’espai per 

a cada una de les aules que tenen accés directe. 

 

L’aula és molt àmplia i disposa d’un canviador i d’una zona adaptada als 

moments d’higiene. La distribució del mobiliari i dels espais es modificaran a 

mesura que canvien les necessitats. En l’actual escenari d’evolució de la 

pandèmia, l’aula serà l’espai en el qual l’alumnat faça la migdiada després 

del menjador; per tant, cal organitzar l’espai per acollir aquesta activitat. 

 

Els materials didàctics: jocs de construcció, d’enfilar, d’emparellar, de 

cosir, d’apilar, d’identificar, blocs lògics, puzles, d’experimentar, tangram, 

blocs de psicomotricitat, circuits de psicomotricitat fina, contes, peces soltes 

per crear i construir, etc. 

 

Els joguets: cotxes, garatge, nines amb complements, cuina de fusta, plats, 

gots, menjars, animals de goma, objectes de la perruqueria, instruments 
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musicals, telèfons mòbils, tren de fusta, banc de ferramentes, titelles de mà 

i de dit, etc. 

 

Altres materials: per desenvolupar la programació necessitaré material de 

reciclatge, aliments secs (llentilles, macarrons, etc.), boles d’aigua, objectes 

naturals (pinyes, pedres, arena, etc.), entre altres. 

 

Eines TIC: en classe hi ha un ordinador amb accés Wifi a Internet i una 

televisió plana tipus Smart-tv que em permetran desenvolupar els continguts 

específics relacionats i utilitzar-los com a eina per desenvolupar els 

continguts d’altres àmbits d’aprenentatge. A més, disposen d’una ràdio-cd i 

el meu mòbil personal amb càmera de fotos i vídeo. 

Si la situació sanitària derivada de la COVID-19 empitjorara i he de continuar 

amb l’educació a distància, podré fer ús d’altres eines TIC com ara els mòbils 

o les tauletes digitals que disposen les famílies. 

 

Bibliografia  
 

Consulta: legislació, documentació del centre (PEC, PCC, PGA, PAT, RRI, 

etc.), programació didàctica i altres llibres de consulta (Cóm comença el 

llenguatge? Descobrir, explorar i afavorir la comunicació primerenca, de B. 

Ituero i M. Casla; Educar en la sorpresa, de L’Ecuyer; Educar les emocions 

en la primera infància, de Piñeiro; Experiments de Ciències en Educació 

Infantil, primers anys, de S. Ed Brown; etc.). 
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Biblioteca de l’aula: El monstre de colors, Topito Terratrèmol, de Lleras 

Serra, i Monstre trist, monstre content, d’Emberley; A què sap la lluna?, de 

Greniec; Endivina quan t’estime, de McBratney; L’Elmer, de McKee; El peix 

irisat, de Pfister; El Grúfal, de Donaldson; En Pep, de Denchfield; L’erugueta 

goluda, de Carle; La talpeta que volia saber qui li havia fet allò en el cap, de 

Holzwarth; La nit abans de començar l’escola, de Montero i Cerato; Quatre 

petites cantonades de no res, de Jerome Ruiller; col·lecció la “Rata Marieta” 

de Lourdes Bellver; etc. 
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7 METODOLOGÍA 
 

D’acord amb la LOE i amb el Decret 37/2008 de 3 d’abril, del Consell, que 

estableix els continguts del primer cicle de l’educació infantil, la metodologia 

de treball es basarà en les experiències, les activitats i el joc, fomentant un 

ambient d’afecte i confiança, per potenciar l’autoestima i la integració social 

dels alumnes. A més, les característiques funcionals del pensament global 

infantil exigeix organitzar l’acció didàctica des d’una perspectiva 

globalitzadora. 

 

 CRITERIS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES: 

A més de la inspiració pedagògica de Maria Montessori, Emmi Pikler, 

Aucouturier, la filòsofIa Reggio Emilia, el mètode Waldorf, el sistema Amara 

Berri i les aules Snoezelen de Verheul i Hulsegge, les teories constructivistes 

de Glaserfelds, Piaget i Vygotski, el aprenentatge significatiu d’Ausubel i la 

concepció pedagògica de l’Escola Nova són les principals bases que 

sustenten els criteris metodològics d’aquesta programació didàctica: 

 

Activitat i autonomia: els xiquets i les xiquetes aprenen manipulant, 

investigant, explorant, observant i utilitzant l’assaig i error. Com deia Emmi 

Pikler “l’infant que aconsegueix alguna cosa pels seus propis mitjans 

adquireix una altra classe de coneixement que aquell que rep la solució feta”. 

Considere els xiquets i les xiquetes com a éssers actius, agents del seu 

propi aprenentatge. 
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Motivació i curiositat: afavoriré situacions i experiències que capten 

l’interés dels xiquets i de les xiquetes en estimular la seua curiositat innata. 

Com afirma el neurocientífic Francisco Mora, el cervell sols pot aprendre si 

hi ha emoció, l’atenció s’alimenta de la novetat. Per tant, planificaré 

activitats i situacions innovadores per als xiquets i per a les xiquetes, 

sorprenent el seu cervell a partir dels seus interessos. 

 

Individualització i diversitat: partiré dels coneixements i de les habilitats 

prèvies de l’alumnat, dels seus interessos, del seu bagatge emocional, de 

les seues circumstancies familiars, socials i personals, de l’estil 

d’aprenentatge predominant de cadascun per tal d’adequar el procés 

d’ensenyança i aprenentatge i aconseguir aprenentatges significatius, tot 

respectant sempre els diferents ritmes, interessos i preferències de cada 

xiqueta i de cada xiquet. 

 

Socialització: integrar el context social i cultural en el qual viuen els 

alumnes en l’acció educativa, afavorir les relacions entre els iguals i amb els 

adults, desenvolupar l’ús de les normes de convivència bàsiques, iniciar el 

desenvolupament de les habilitats socials, etc. és primordial per potenciar el 

desenvolupament social de les xiquetes i xiquets i afavorir el creixement del 

grup. Planificaré experiències d’aprenentatge que fomenten la 

interacció interpersonal, la integració i el treball col·laboratiu amb 

diferents tipus d’agrupació. 
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Intuïció i enfocament vivencial: utilitzarem els sentits i l’experiència 

personal perquè l’enteniment capte la realitat, i per tant, els aprenentatges. 

Partirem, sempre que siga possible, de l’observació, l’exploració i la 

manipulació directa de la realitat. 

 

Creativitat: afavoriré situacions que creen la necessitat de plantejar nous 

problemes i de resoldre’ls en buscar diferents alternatives, planificaré 

activitats obertes en les quals cada xiquet i cada xiqueta puga actuar de 

manera singular i original amb total llibertat per tal de desenvolupar la 

seua capacitat imaginativa, creadora i transformadora. 

 

Joc: com van expressar Laguía i Vidal, el joc és més que un plaer, és una 

necessitat vital i la primera eina de l’infant per conéixer-se a si mateix i el 

món que l’envolta. El joc simbòlic, els jocs de construcció, el joc motor i els 

jocs d’experimentació són els tipus de joc predominants en aquesta edat. 

L’organització i ambientació dels espais afavorirà situacions en les 

quals es desenvolupen aquests tipus de joc lliurement i 

espontàniament. 

 

Criteris metodològics específics en l’escenari d’educació a distància 

Si l’evolució de la pandèmia ens obligara a continuar amb l’educació a 

distància, mantindré una relació fluïda amb les famílies per tal de coordinar 

les accions i dur a terme un seguiment individualitzat de les dificultats, 

recursos i interessos de cada alumne, dissenyaré propostes que respecten 

la individualitat i les circumstàncies específiques de cada alumne des d’un 
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enfocament vivencial. Com ha recomanat el pedagog Francesco Tonucci, 

tractaré de partir de les tasques diàries habituals de la llar (cuinar, doblegar 

la roba, netejar, ordenar i classificar, tindre cura de mascotes i plantes...) per 

aportar un enfocament educatiu, es tracta de convertir la llar en un 

“laboratori educatiu”. Procuraré, a més, mantindré un contacte fluid amb 

famílies i alumnes mitjançant el telèfon, videoconferències...).  

 

 ASPECTES ORGANTIZATIUS 

TEMPORALS 
 
HORARI 

 

L’article 10 del Decret 37/2008 estableix que “la intervenció escolar haurà 

d’orientar-se gradualment a cada xiquet i xiqueta en el començament de 

l’adquisició d’hàbits i rutines, atenent les característiques de la infància. El 

temps ha d’organitzar-se de manera que puga donar resposta a les 

necessitats biològiques d’higiene, de descans, de seguretat, de relació, de 

comunicació, entre altres”. Per tant, la distribució horària de les activitats 

diàries de l’aula és flexible ja que partirem de les experiències propostes, de 

les necessitats bàsiques i dels ritmes dels xiquets i de les xiquetes per tal 

d’organitzar la jornada escolar d’acord amb la totalitat dels àmbits 

d’experiència des d’un enfocament globalitzador i desenvolupar l’adquisició 

de rutines i hàbits. 
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HORARI DIARI DEL GRUP P2A 

 DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00-9.15 Entrada i acollida 

9.15-9.45        Assemblea / desenvolupament lingüístic i animació lectora 

9.45-10.15                 Esmorzar i higiene personal 

10.15 -11.00                         Esplai 

11.00-11.15                     Higiene personal 

11.15-12.00 Logicmatemàtic 
Psicomotricitat 

Experimentació 

Experimentació 

Psicomotricitat 
Música Expressió artística 

12.00-12.30                       Higiene personal i joc lliure 

12.30-15.00 Menjador i descans (horari flexible) 

15.00-16.00 Joc en interior o exterior segons l’oratge/ higiene personal 

16.00-16.30                         Higiene personal 

16.30-16.45                          Acomiadament 
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SEQÜENCIACIÓ DE LA PD MITJANÇANT UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

Aquesta programació es basa en l’aprenentatge per projectes, les unitats 

didàctiques les dissenyem d’una manera flexible i oberta que contemple 

diferents propostes en funció del desenvolupament dels projectes que es 

plantegen.  

Els projectes transcorren paral·lelament al desenvolupament de les unitats 

didàctiques unes vegades i com a part d’aquestes en altres ocasions. Alguns 

projectes anuals són proposats per l’equip educatiu, com la celebració dels 

aniversaris, altres són planificats per les tutores o els tutors, com “Jo soc 

pintor”, on es treballaran tècniques de diferents pintors cada trimestre i la 

mascota de l’aula (Rata Marieta) on s’inclou un projecte lector de diferents 

contes de la Rata Marieta, o els cucs de seda i altres sorgiran de l’interés i 

curiositat de les xiquetes i dels xiquets (annex IV). Per a la seqüenciació de 

les unitats didàctiques s’ha tingut en compte:  

✓ El calendari escolar del curs 2021-2022.  

✓ El principi de gradualitat i progressió dels objectius. 

✓ L’estructura interna i les connexions dels continguts desenvolupats.  

✓ El nivell de desenvolupament dels alumnes i de les capacitats i 

coneixements previs.  

✓ Els centres d’interés més comuns i motivadors en els alumnes 

d’aquesta edat. 

Els esdeveniments culturals, socials i naturals de l’entorn.  
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CRONOPROGRAMACIÓ 

 

 

 RELACIÓ AMB LES FAMILIES 

L’article 11 del Decret 37/2008 dels continguts del primer cicle de l’educació 

infantil dona especial rellevància a la cooperació i col·laboració entre els 

docents i les famílies, per tant és un aspecte a tindre en compte en aquesta 

programació didàctica.  

Cal que l’intercanvi d’informació entre les famílies i jo siga diari i per això he 

establert els mecanismes següents: 

• Entrades i eixides: l’horari és flexible per tal d’afavorir el clima de 

tranquil·litat que necessiten els xiquets i les xiquetes d’aquesta edat i 

atendre les necessitats. De matí, l’entrada serà de 09.00 h a 09.15 h, i 

l’eixida, de vesprada, serà de 16.30 h a 16.45 h. Les famílies recolliran o 

deixaran els seus fills i filles a la porta de l’aula. L’eixida i l’entrada dels 

alumnes que no es queden al menjador és de 12.30 h a 12.45 h i de 15.00 

h a 15.15 h.  
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• Agenda: informació diària sobre les necessitats fisiològiques, avisos i 

missatges, incidents, informació dels aprenentatges, etc. 

• Reunions: abans del començament del curs, realitzaré una reunió general 

amb totes les famílies de l’aula, per tal de presentar-me i informar de la 

metodologia de treball, les coses a dur, el funcionament diari de l’aula, etc. 

A més, al final de cada trimestre, realitzarem una reunió per informar-los 

del desenvolupament del grup i entregar un informe individual. 

• Tutories: dimecres de 14.00 h a 15.00 h és l’horari estipulat en la PGA; no 

obstant això, sempre que no siga possible per a les famílies vindre en 

aquest horari, buscarem un moment adequat per tal de reunir-nos. Abans 

de la incorporació de l’alumnat al centre, faré una entrevista inicial amb 

cada família per intercanviar informació individual de cada xiquet o xiqueta, 

com estipula l’Orde de 28 de juny d’avaluació en la etapa infantil. 

• Període d’adaptació i acollida: la primera setmana de setembre, abans del 

començament del curs escolar, organitzarem un període d’acollida en 

família. Cada alumne assistirà al centre acompanyat pels seus progenitors 

o per un adult de referencia per realitzar activitats i tallers i tindre un primer 

acostament a l’espai escolar i als companys i companyes i docents. No 

obstant això, una vegada comence el curs convidaré les famílies que ho 

desitgen a continuar assistint a l’escola en companyia del seu fill o de la 

seua filla aprofitant el pati de l’escola, en compliment de les instruccions 

rebudes a causa de la COVID-19, en funció de les necessitats de cada 

xiquet o de cada xiqueta. 
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8 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

L’article 12 del decret 37/2008, pel qual s’estableixen els continguts 

educatius del primer cicle d’educació infantil disposa que “la intervenció 

educativa tindrà en compte l’atenció a la diversitat de l’alumnat i adaptarà la 

pràctica educativa a les característiques individuals dels xiquets i de les 

xiquetes. Els centres educatius col·laboraran amb les institucions 

encarregades de fer el seguiment d’aquells xiquets i xiquetes diagnosticats 

amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), mitjançant una 

acció educativa que s’adapte a les característiques individuals d’aquests”. 

Atendre la diversitat significa, per tant, adaptar l’acció educativa a les 

peculiaritats individuals derivades de diferents variables: 

• Personals: interessos, gustos, temperament, moment evolutiu, talents, 

aptituds, etc. 

• Familiars: situació econòmica, creences e ideologies, estil educatiu, 

competències parentals, model de família, etc. 

• Culturals: ètnia, llengua materna, país de procedència, religió, etc. 

 

Les dades que dispose en el moment d’elaborar la PD són limitades. En 

aquest moment, tinc coneixement d’alguns casos que requereixen especial 

atenció: un alumne atés pel Servei d’Atenció Primerenca amb un diagnòstic 

de nivell 1 de TEA amb dificultats sobretot de relació, un altre alumne amb 

sospita de TEA per la pediatra i a l’espera que el neuropediatra el valore. 
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Per tant, hem d’adaptar la nostra programació a aquests dos casos que 

coneixem actualment i utilitzar recursos específics que milloren el 

desenvolupament d’aquests xiquets i xiquetes a l’aula.  

Davant qualsevol signe d’alerta, cal posar-se en contacte amb el Gabinet 

Psicopedagògic i amb la família, per tal d’avaluar i valorar la situació. 
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9 ACTIVITATS 
 

Les activitats abordaran els diferents continguts educatius establerts en un 

ambient relaxat d’afecte i de confiança amb un caràcter essencialment 

global. Inclouré activitats d’avaluació dels coneixements previs, d’introducció 

i motivació, de desenrotllament, de síntesi, d’ampliació i reforç i d’avaluació. 

Els agrupaments proposats en les diferents activitats seran individuals, en 

grups reduïts o col·lectives de tota la classe.  

 

Pel que fa la tipologia de les activitats, atendrem al moment evolutiu del 

alumnes i als seus interessos i motivacions, les activitats manipulatives que 

permeten partir de la realitat seran les més adequades. D’aquesta manera, 

utilitzaré objectes i situacions reals, sempre que siga possible, en lloc de 

làmines i representacions. Pel que fa al desenvolupament de la creativitat, 

utilitzaré propostes que incorporen objectes de la vida quotidiana 

(instal·lacions de joc heurístic de Goldchmied) i peces soltes, preferentment 

de materials naturals, que permeten crear, inventar, combinar, 

experimentar... sense més límits que la creativitat dels xiquets i de les 

xiquetes. 

 

Dissenyaré, a més, les activitats i incorporaré diferents matisos sensorials 

que afavorisquen la percepció de la realitat mitjançant els sentits per facilitar 

la incorporació dels aprenentatges a coneixements previs i afavorir la creació 

de nous esquemes cognitius. 
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En tot cas, els xiquets i les xiquetes sempre adoptaran un paper actiu en el 

seu propi aprenentatge i les tasques i propostes s’orientaran al 

desenvolupament de les funcions executives, que seran determinants per a 

l’adquisició d’aprenentatges posteriors. 
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10 AVALUACIÓ 
 

Com estipula l’ordre de 24 de juny de 2008, cal que l’avaluació en l’etapa 

d’educació infantil siga contínua, global i formativa, relacionada amb les 

capacitats expressades en els objectius de cicle i en els criteris d’avaluació.  

Cal considerar l’avaluació com a un procés sistemàtic de recollida 

d’informació rigorosa orientada a la revisió constant del procés 

d’ensenyança-aprenentatge del qual formen part els èxits aconseguits per 

l’alumnat, la intervenció educativa per aconseguir-los, la programació 

didàctica i el seu ajust constant. Per tant, es durà a terme tant l’avaluació i 

seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat, com de tot allò relacionat amb el 

procés d’ensenyança-aprenentatge. 

 

En l’historial educatiu, cal incloure el qüestionari d’inici de l’escolaritat de 

l’annex I de l’ordre de 24 de juny de 2008 d’avaluació en l’educació infantil i 

els informes d’avaluació inicial (annex II), trimestrals (annex III) i de final de 

cicle (annex IV). 

 

Si fora necessari, l’avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu es regiria, amb caràcter general, amb les mateixes 

premisses esposades anteriorment, segons regula l’ordre de 24 de juny de 

2008 de l’avaluació en l’etapa d’educació infantil. 
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 AVALUACIÒ DELS PROCESSOS EDUCATIUS 

En el procés d’ensenyança-aprenentatge, incideixen aspectes estructurals, 

organitzatius i funcionals de l’aula i del centre educatiu. La coordinació del 

cicle, l’adequació d’horaris generals del centre, etc. seran avaluats per 

l’equip educatiu i l’organització de l’aula, la distribució d’espais, l’aprofitament 

dels recursos, l’adequació de les activitats proposades i tot allò relacionat 

amb l’àmbit de l’aula serà avaluat per la tutora o el tutor. 

 

L’avaluació del procés d’ensenyança-aprenentatge recollirà aquestes 

dimensions:  

• Planificació de l’ensenyança en la programació didàctica de 

l’aula: relació amb el projecte curricular de cicle, elaboració, contingut, 

flexibilitat en l’aplicació, etc. 

• Metodologia utilitzada: agrupaments, materials didàctics, distribució 

dels espais, adequació de la temporalització, tipologia i caràcter 

globalitzador de les activitats i els procediments, motivació, clima de 

l’aula, utilització dels recursos externs al centre educatiu, etc. 

• Procés d’avaluació: tècniques i recursos utilitzats, instruments, ús de 

la informació obtinguda, etc. 

• Atenció a la diversitat: personalització de l’atenció a l’alumnat, 

relació amb els equips d’atenció primerenca i altres especialistes de la 

zona o del centre educatiu, adaptacions d’accés al currículum, mesures 

de reforç, etc. 

• Relacions amb les famílies: reunions dutes a terme, planificació 

d’activitats amb la col·laboració de les famílies, instruments 
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d’informació i vies de comunicació entre les famílies i el docent o la 

docent, etc. 

 

 AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTGE 

L’avaluació de l’alumat de l’aula de 2 i 3 anys s’expressarà amb termes 

qualitatius i recollirà els progressos efectuats pels alumnes i les alumnes. Es 

durà a terme en diferents moments: 

• Avaluació inicial: l’objectiu primordial es obtindré informació precisa 

del punt de partida de la xiqueta o del xiquet quan comença el curs 

després de les vacances o quan s’incorpora al centre educatiu per 

primera vegada per tal de detectar els coneixements previs, l’estadi 

maduratiu, etc. Aquest curs aquesta avaluació inicial recollirà, a més, 

la detecció de possibles dificultats emocionals i conductuals com a 

conseqüència del període de confinament anterior. 

• Avaluació formativa per regular, orientar i corregir el procés educatiu 

amb les dades obtingudes d’una forma sistemàtica.  

• Avaluació final: la informació obtinguda en aquest moment 

determinarà si l’alumnat ha assolit els objectius proposats en la 

programació didàctica, i per tant, en la proposta pedagògica i en el 

Decret 37/2008 que regula els continguts del primer cicle d’educació 

infantil. Es tindran en compte els criteris generals d’avaluació recollits 

en l’annex. A final del curs, es realitzarà, a més, l’informe de final de 

cicle. 
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 TÈCNIQUES I INSTRUMENTS 

• Observació: diari d’aula, anecdotaris, registres sistemàtics i escales, 

fotos i vídeos i anàlisi dels treballs i de les produccions dels alumnes. 

• Entrevista: qüestionaris a les famílies i altres professionals que 

tinguen relació amb el desenvolupament educatiu del xiquet o de la 

xiqueta (equips d’atenció primerenca, equips psicopedagògics, serveis 

socials, etc.) 
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UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

 

“L’EDUCACIÓ ÉS L’EINA MÉS PODEROSA PER 

CANVIAR EL MON” Nelson Mandela 
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11 UNITATS DIDÀCTIQUES 
  

 UNITAT DIDÀCTICA 1: BENVINGUTS A L’ESCOLA 

TEMPORALITZACIÓ: (de l’1 setembre a l’1 d’octubre) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d ’interés: l’escola: instal·lacions, normes, rols, rutines... 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

En aquesta unitat didàctica ajudarem als alumnes a familiaritzar-se amb els 

espais i les dependències de l’escola. Amb els companys, els docents, la 

mascota d’aula i el seu amic, atenuem l’impacte emocional que pot suposar 

separar-se de les seues famílies. 

OBJECTIU GENERAL 
 

Familiaritzar-se amb els espais i els grup social al que pertany. 

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Iniciar l’adquisició d’hàbits de 

salut, higiene i descans. 

 

-Col·labora en les rutines 

relacionades amb la salut, la 

higiene i el descans. 
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- Adquirir progressiva autonomia en 

activitats senzilles. 

- Intenta desenvolupar tasques 

senzilles per ella o ell mateix. 

- Desplaçar-se per l’espai amb 

autonomia. 

- Coneix la seua imatge. 

- Conéixer la mascota de l’aula. 

- Explora els espais escolars 

amb autonomia. 

- Identifica les parts dels seu 

cos. 

- Reconeix la mascota de 

l’aula. 

 

- Conéixer els grups socials i 

serveis de l’escola. 

 

- Identifica les parts de l’escola i 

les funcions del mestre o la 

mestra. 

- Afavorir les relacions 

interpersonals.  

- Reconeix el docent i els 

companys de l’aula i es 

relaciona. 

- Reconéixer i explorar objectes 

relacionats amb l’entorn escolar. 

- Identifica i explora objectes de 

l’aula i del pati. 

 

- Comprendre missatges que rep 

dels altres. 

 

- Comprèn missatges orals 

senzills. 

- Familiaritzar-se amb diferents 

tècniques plàstiques. 

- Utilitza el pinzell, les mans i les 

pintures en les seues 

produccions plàstiques. 
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CONTINGUTS 

El 

coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

 

- El joc en l’escola (bloc 2). 

- Parts del cos: la cara, postures del cos: estar assegut 

(bloc 1). 

- Activitats de la vida quotidiana: llavar-se les mans, 

eixugar-se, llevar-se les sabates, utilitzar els estris per 

alimentar-se (bloc 3). 

- Autonomia: llavar-se i eixugar-se les mans i la cara 

(bloc 4). 

- Normes de convivència: saludar i acomiadar-se (bloc 

4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social 

i cultural 

- Exploració i manipulació d’objectes (bloc 1). 

- Gaudir d’activitats a l’aire lliure (bloc 2). 

- La família i l’escola com a primer grups socials (bloc 

3). 

- Els espais de l’escola (bloc 3). 

- - Professions: mestre (bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari: objectes de l’escola (bloc 1). 

- Assimilació de cançons a les rutines escolars (bloc 4). 

- Utilització de tècniques plàstiques: pintura de dits i 

pinzell (bloc 5). 

- Expressar desitjos i necessitats. 
- Demana ajuda quan la necessita 

i mostra les seues preferències. 
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Elements transversals: sentiment de pertinència, igualtat de sexes i gestió 

emocional.  

ACTIVITATS 
 

De motivació i coneixements previs: Hola, qui eres tu? (titella).  

De desenrotllament: el temps dedicat a l’establiment d’hàbits i rutines és 

prioritari en els primers dies d’escola. Les activitats estan dirigides a la 

familiarització amb l’espai i el sentiment de pertinènça: contes, cançons de 

benvinguda, identificació del nom del grup, decoració de l’aula amb els seus 

quadres de pintura de dits, fer murals de fotos, muntatge tots junts dels 

racons de joc simbòlic i jugar, excursió pel passadís i pel pati, activitats de 

transvasament (dins-fora), psicomotricitat com carreres de motos, caminar 

fent equilibri, conéixer les mestres d’altres classes, habituar-se als espais de 

descans, conéixer la mascota de la l’aula, etc.  

 

De síntesi: iniciar les rutines d’assemblea i instaurar el sistema de l’ajudant. 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

 
Aquest unitat didàctica no pot ser treballada, en cap cas, a distància ja que 

l’adaptació i acollida a l’entorn escolar requereix que es donen les condicions 

per iniciar una transferència emocional del vincle d’afecció a la mestra i els 

companys. Aquest afecte sols es pot establir amb un contacte estret i físic. 
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 UNITAT DIDÀCTICA 2: ATENCIÓ DAMES I 

CAVALLERS 

TEMPORALITZACIÓ: (del 4 d’octubre al 22 d’octubre) 

NIVELL: 3r (2-3 anys) 

Centre d’ interés: 9 d’Octubre (Jaume I, dolços de Sant Donis, 

mocadorada...) 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

En aquesta unitat didàctica, coneixerem la celebració de la festa del 9 

d’Octubre com a tradició de l’entorn social i cultural de la Comunitat 

Valenciana. 

OBJECTIU GENERAL 
 

Conéixer i gaudir de les celebracions de l’entorn cultural. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Percebre sensacions amb els 

sentits. 

 

- Utilitza els sentits per 

explorar objectes i materials. 

- Explorar les possibilitats motrius del 

cos. 

- Es mou adaptant el pas 

quan se li requereix. 
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-Participar en activitats culturals de la 

Comunitat Valenciana. 

- Conéixer el personatge històric d’en 

Jaume I. 

-Gaudeix elaborant productes 

típics, cantant cançons i 

dramatitzant elements de la 

festa del 9 d’Octubre. 

- Identificar propietats dels objectes: 

dur-bla. 

- Fomentar la cura del medi ambient 

amb materials de reciclatge per 

construir coses noves. 

- S’adona quan una cosa és 

dura o quan és blana. 

- Col·labora en la fabricació de 

nou objectes amb material de 

reciclatge. 

 

- Conéixer nou vocabulari relacionat 

amb la festa del 9 d’Octubre. 

 

- Utilitza el vocabulari de la 

unitat: cavaller, mocadorada, 

dolços de Sant Donis, soldats. 

- Dramatitzar amb gestos i cantar 

cançons populars. 

-  Fa gestos i intenta cantar les 

cançons treballades, segueix 

els diferents ritmes. 

- Mostrar interés per observar les 

imatges dels contes. 

- Conéixer el color roig i el número 1. 

 

-  Contraris: dalt- baix 

- Mira amb interés les imatges 

dels contes. 

- Reconeix el color roig i el 

número 1. 

- Identifica els contraris: 

 dalt-baix. 
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CONTINGUTS 

El coneixement de si 

mateix i l’autonomia 

personal 

- Les parts del cos: el cap, les mans i els peus 

(bloc 1). 

- Sensacions i percepcions: gust, tacte i olfacte 

(bloc 1). 

- Activitats d’imitació i joc simbòlic (bloc 2).  

- Activitats de la vida quotidiana: pastar i tastar 

(bloc 3). 

- Relacions d’afecte amb els adults i els iguals 

(bloc 3). 

Coneixement del medi 

físic, natural, social i 

cultural 

- Identificació de propietats dels objectes: dur-

bla (bloc 1). 

- Menjars típics del 9 d’Octubre: el massapà 

(bloc 3). 

- Figures històriques de la Comunitat 

Valenciana: Jaume I (bloc 3). 

- El respecte al medi ambient: el reciclatge 

(bloc 2). 

-  Professions i rols: el soldat (bloc 3). 
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Elements transversals: foment de la lectura, treball col·laboratiu, 

sostenibilitat i responsabilitat en el consum. 

 

ACTIVITATS 
 

De motivació i coneixements previs: veure el vídeo-conte Jaume I i 

l’oroneta. 

 

De desenrotllament: fer una corona i una espasa de cartró, disfressar-se 

de Jaume I, fer cavalls amb les piques de psicomotricitat, fer dolços de Sant 

Donis de pasta de sal, pintar un mocador per regalar-lo a les famílies, cantar 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la celebració del 9 

d’octubre (bloc 1). 

- Normes lingüístiques: escoltar amb atenció 

(bloc 1). 

- Observació i escolta de contes i narracions 

(bloc 2). 

- Audició de contes i observació d’imatges com 

a font d’aprenentatge (bloc 3). 

- Cançons populars, ritmes (bloc 4). 

- Dramatitzacions amb el cos (bloc 5). 

- Color roig i el cercle. 

- Sèries amb dos elements. 
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Jaume I tenia 100 soldats i som els cavallers, psicomotricitat com anar al 

galop com els cavalls, identificar el número 1, conéixer el color roig i groc i el 

cercle i buscar objectes amb aquestes característiques, fer sèries amb dos 

elements, contraris (dalt i baix)... 

 

De síntesi: fer una desfilada per el pati disfressats de Jaume I amb els 

cavalls. 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Fer un concurs Minichef de dolços de Sant Donis casolans, contar l’historia 

de Jaume I amb una presentació de Power Point per videoconferència, 

demanar a les famílies que els ajuden a fabricar-se una espasa de cartró i 

una corona i que m’envien fotos desfilant com a soldats, fer un vídeo musical 

amb les fotos dels xiquets i de les xiquetes vestits de Jaume I amb la cançó 

de Jaume I tenia 100 soldats i enviar-lo a les famílies... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 3: TREPITGEM LES FULLES 

TEMPORALITZACIÓ: (del 25 d ’octubre al 12 novembre) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: la tardor 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

Els canvis de l’entorn natural desperten la curiositat natural dels xiquets i de 

les xiquetes, a més, aquests canvis naturals comporten canvis en la vida 

diària dels menuts: roba, sensacions, aliments, etc., i per tant, són importants 

en el seu desenvolupament. 

 

OBJECTIU GENERAL:  

Conéixer les característiques pròpies de la tardor. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

-  Percebre amb els sentits. 
- Diferencia la sensació de 

calor de la de fred. 

- Efectuar progressivament moviments i 

gestos amb el cos. 

- Fomentar hàbits de vida saludables. 

- Perfeccionar la pinça digital. 

- Explora les possibilitats 

motrius del cos. 

- Mostra interés per tastar 

aliments saludables. 

- Utilitza la pinça digital amb 

destresa. 
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- Percebre els canvis climatològics en la 

tardor.  

- Participar en festes i celebracions 

escolars. 

- Conéixer elements del paisatge: el 

taronger. 

- Identificar propietats dels objectes: color 

taronja, forma redona. 

- Conéixer propietats dels aliments: dolç. 

- Memoritzar la seqüència numèrica fins 

al 3. 

- Discrimina i anomena el vent 

i la pluja 

- Gaudeix de la festa de la 

taronja. 

- Identifica l’arbre del taronger. 

- Discrimina objectes amb 

forma redona. 

- Identifica el color taronja. 

- Diferencia quan un aliment 

esta dolç. 

- Compta fins a 3. 

- Utilitzar diferents tècniques plàstiques. 

- Escoltar i conéixer una peça musical 

clàssica: Les quatre estacions, de 

Vivaldi. 

- Conéixer El xiquet de la taronja, de Van 

Gogh 

- Participa en l’elaboració de 

quadres i murals fets amb 

pintura i fulles. 

- Reconeix i escolta amb 

atenció les audicions.  

- Mostra interés per observar 

el quadre. 
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CONTINGUTS 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Manifestació dels propis gustos (bloc 1).  

- Sensacions i percepcions: gust, tacte, vista i olfacte 

(bloc 1). 

- Desplaçaments i moviments del cos: botar (bloc 2). 

- Acceptació de les normes del joc (bloc 2). 

- Activitats de la vida quotidiana: tastar, olorar, 

esprémer (bloc 3). 

- Relacions d’afecte amb els adults i els iguals (bloc 3). 

- Cura del cos: alimentació saludable (bloc 3).  

- Normes de convivència: demanar les coses (bloc 4). 

- Utilització de les peces de roba segons l’oratge (bloc 

4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Propietats dels objectes: el gust, textura, forma 

redona, colors (bloc 1). 

- Seqüencia numèrica: 1-3 (bloc 1). 

- Elements de l’entorn: el taronger (bloc 2). 

- Respecte i cura dels animals (bloc 2). 

- Canvis que es produeixen en l’entorn: la tardor (bloc 

3).  

- Animals i fruits de la tardor (bloc 3). 

- Professions: agranador/a (bloc 3). 

- Normes bàsiques de convivència i habilitats 

socials (bloc 3). 
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Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la tardor (bloc 1). 

- Audició i resolució d’endevinalles senzilles 

relacionades amb la tardor (bloc 3). 

- Iniciació al coneixement d’instruments TIC: la càmera 

de fotos (bloc 4). 

- Contraris: dins- fora. 

- Sèries de dos elements. 

 

Elements transversals: ús de les TIC, foment de la lectura, resolució 

pacífica dels conflictes. 

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: una caixa misteriosa en l’aula 

(caragols). 

 

De desenrotllament: fer quadres de colors de la tardor, experimentar amb 

fulles seques, taula d’experimentació sensorial amb elements naturals, mural 

amb fulles seques xafades, visita de la castanyera, tastar fruits de la tardor, 

cançons de la tardor, de l’esquirol i del caragol, activitats de transvasament, 

joc heurístic amb elements naturals, l’arbre de les estacions, un esquirol en 

el pati, teatre de titelles amb l’esquirol i el vent, sessions de psicomotricitat 

viscudes, activitats d’introducció a la festa de la taronja (estampació, quadre 

amb element naturals, pelar mandarines...), l’esmorzar de la tardor (plats 
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individuals), psicomotricitat fina com desgranar raïm i pelar mandarines, fer 

sèries amb dos elements, conéixer el color taronja, conéixer el número 1... 

 

De síntesi: festa de la taronja. 

Projecte trimestral: instal·lació sensorial de la tardor (el bosc). 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Tastar fruits de la tardor, torrar una carabassa al forn i tastar-la, fabriquem 

pintura comestible taronja (iogurt blanc i colorant alimentari), estampació 

amb mitja taronja i la pintura que hem fabricat, vídeo conte amb titelles 

L’esquirol i el vent, carreres de paperets en família bufant-los amb la boca, 

repte setmanal Minichef “coca de taronja”, fer un quadre per a la seua 

habitació amb taronges, fulles, branques... i una tapa de caixa de sabates, 

activitats de la vida quotidiana: agranar i parar taula, psicomotricitat fina i 

pelar mandarines i desgranar raïm, borses aromàtiques d’escorça seca i 

triturada de mandarina o taronja, fer suc de taronja per berenar, cançons de 

la tardor (vídeo conferencia), psicomotricitat amb circuit de túnels per 

travessar fent rodar una taronja... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 4: MARIETA I EL MEU COS. 

TEMPORALITZACIÓ: (del 15 novembre al 3 desembre) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’ interés: el cos  

 

JUSTIFICACIÓ 
 

Tindre cura d’un altre fomenta l’autoestima i la responsabilitat. Amb l’inici de 

la funció simbòlica, els xiquets i les xiquetes comencen a imitar el rol dels 

adults. Tindre una mascota d’aula compleix aquesta funció i aferma el sentit 

de pertinència al grup. 

 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Conéixer el cos a través de la mascota de l’aula i el seu amic e iniciar el 

projecte de foment de la lectura. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Conéixer les parts del cos 

humà. 

 

- Discrimina les parts del cos: cap, parts de 

la cara, braços, mans, dits, panxa, 

cames i peus. 
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- Tindre una imatge 

ajustada i positiva de si 

mateix. 

- Desenvolupar actituds de 

responsabilitat i 

col·laboració. 

- Mostra confiança en les seues 

possibilitats i s’adona de les seues 

limitacions motrius. 

- Participa en la cura de la mascota. 

- Identificar dins i fora. 

- Conéixer objectes 

relacionats amb la cura 

de la mascota. 

- Identificar propietats dels 

objectes: color, el cercle. 

 

- Reconeix si els objectes estan dins o 

fora.  

- Identifica diversos objectes i per a què 

s’utilitzen: pitet, estris d’alimentació, 

bolquer... 

- Identifica el color marró i el cercle. 

-  Incorporar el vocabulari 

relacionat amb el centre 

d’ interés.  

 

- Anomena les parts del cos i els objectes 

presentats. 

- Descobrir les possibilitats 

sonores del cos. 

- Descobrir qualitats del so: 

el ritme. 

- Produeix sons amb el cos variant el ritme. 
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CONTINGUTS 

El coneixement de si 

mateix i l’autonomia 

personal 

- Parts del cos (bloc 1).  

- El cos com a mitjà de relació amb el món 

(bloc 1). 

- Autonomia i responsabilitat en tasques 

diàries (bloc 3). 

- Normes de convivència: esperar el torn 

(bloc 4). 

Coneixement del medi 

físic, natural, social i 

cultural 

- Propietats dels objectes: textures i 

grandàries (bloc 1). 

- Respecte i cura dels altres (bloc 2). 

- Professions: veterinari (bloc 3). 

- Respecte a les diferencies individuals 

(bloc 3). 

- Propietats dels objectes: textura, colors  

 

Llenguatges: comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb l’esquema 

corporal (bloc 1). 

- Aproximació a la llengua escrita: 

pictogrames (bloc 2). 

- Qualitats del so: el ritme (bloc 6). 

- Expressió corporal, sons amb el cos (bloc 

7). 

- Cançons, contes i endevinalles senzilles. 
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Elements transversals: foment de la lectura, respecte als altres, empatia, 

iniciativa, participació, igualtat entre sexes, sostenibilitat. 

 

ACTIVITATS 
 

De motivació i coneixements previs: història de Marieta i el seu amic 

Pastafí. 

 

De desenrotllament: investigar com viatja Marieta per arribar a l’escola i 

com hem de cuidar-la, establir en un cartell amb pictogrames com ha viatjat 

Marieta, conte de Marieta la viatgera, incorporar Marieta al panell de fotos 

del grup i al seu amic Pastafí, fer la porta de la casa de Marieta, observar el 

cos de Marieta i el propi cos, dibuixar la silueta d’un xiquet o d’una xiqueta 

en paper continu i pintar-la, fer un nino articulat de cartró, cançons de les 

parts del cos, sons amb el cos, buscar objectes xicotets i grans, el veterinari 

visita Marieta, petjades amb textures, maquillatge facial, joc magnètic de les 

parts de la cara, joc de potato. 

Cançons: fer sons amb el cos, cantar cançó dels dies de la setmana i 

identificar el número 1, fer sèries de dos element. 

 

De síntesi: Marieta i el seu bagul màgic d’històries... 
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ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Gravar el vídeo-conte de Marieta la viatgera i enviar-lo a l’alumnat, treball 

individual busca Marieta (inspiració On està Wallie?) utilitzant 

Liveworksheets, utilitzar l’hora del bany per identificar les parts del cos, 

maquillatge facial “em pinte la cara i li la pinte a una nina”, sons amb el cos 

(videoconferència), gravar un vídeo musical col·laboratiu (cançó de les mans 

(canta jocs), repte setmanal: auto fotos amb carasses lletges. 
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 UNITAT DIDÀCTICA 5: CELEBREM EL NADAL 

TEMPORALITZACIÓ: (del 6 desembre al 23 desembre) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’ interés: el Nadal i la família.  

 

JUSTIFICACIÓ 
 

Aquesta unitat permet acostar els costums socials i culturals a l’escola i 

desenvolupar les habilitats socials i emocionals en una època de l’any molt 

especial per als xiquets i xiquetes. A més aquesta unitat permet conéixer les 

relacions en el primer grup social dels menuts: la seua família. 

 

OBJECTIU GENERAL:  
 

Conéixer les característiques essencials de la festa de Nadal i els principals 

membres de la unitat familiar. 

 
OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Reconéixer i manifestar 

emocions: estar content. 

- Expressar sentiments d’estima i 

d’orgull. 

 

- Experimenta i expressa alegria. 

- Mostra orgullós les fotos de la seua 

família. 
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- Identifica el seu paper dins de 

l’estructura familiar. 

 

 

- S’identifica amb el rol dels infants 

de la seua família (germans, 

cosines...). 

 

- Efectuar traços controlats: traç 

vertical. 

- Controlar moviments i postures 

del cos. 

-  Utilitzar normes de cortesia: 

gràcies. 

 

- Realitza traços verticals en l’aire i 

en el paper. 

- Imita moviments i postures amb els 

seu cos. 

- Sap donar les gràcies quan és 

necessari. 

 

- Participar en festes i 

celebracions escolars. 

- Conéixer elements 

característics de Nadal. 

 

- Gaudeix del festival de Nadal. 

- Identifica els elements típics de 

Nadal. 

- Iniciar la seqüencia temporal. 

- Adonar-se de l’existència de 

diferents tipus de famílies. 

 

- Conéixer la professió del carter 

o de la cartera.  

- Ordena dos imatges seguint una 

seqüencia temporal lògica.  

- Observa que les famílies poden 

estar formades per diferents 

membres. 

- Identifica la funció dels carters i de 

les carteres. 
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- Incorporar vocabulari específic 

de la unitat. 

-  Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Conéixer instruments TIC: la 

càmera de vídeo i la televisió. 

-  Identifica la càmera de vídeo i sap 

per a què s’utilitza. 

- Gaudir de cançons i danses 

populars. 

- Conéixer instruments musicals: 

la pandereta. 

- Balla i intenta cantar les nadales. 

- Toca la pandereta i reconeix el seu 

so. 

 

CONTINGUTS 
 

El coneixement de 

si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Experimentació d’emocions: alegria (bloc 1). 

- La pinça digital i la coordinació òcul-manual: el traç 

vertical (bloc 1). 

- Relacions d’afecte amb els adults i els iguals (bloc 

3). 

- Normes de convivència: donar les gràcies (bloc 4). 

Coneixement del 

medi físic, natural, 

social i cultural 

- Propietats dels objectes: els colors i les formes 

(bloc 1). 

- Seqüenciació temporal (bloc 1). 

- Elements de la tradició cultural de Nadal (bloc 

3). 
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- Normes bàsiques de convivència i habilitats 

socials (bloc 3). 

- Professions: el carter (bloc 3). 

- Grups socials de referència: la família. 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari de la unitat (bloc 1). 

- Acostament a la llengua escrita: la carta i els 

catàlegs (bloc 2). 

- Ús de la càmera de vídeo i la televisió (bloc 4). 

- Tècniques plàstiques (bloc 5). 

- Instruments musicals i sons: la pandereta (bloc 6). 

- Cançons típiques de Nadal (bloc 6). 

- Expressió corporal (bloc 7). 

 

Elements transversals: habilitats socials i emocionals, la família, educació 

per al consum responsable i les TIC com a instrument d’aprenentatge. 

 

ACTIVITATS 
 

De motivació i coneixements previs: decoració de l’arbre de Nadal i de 

l’aula. 

 

De desenrotllament: fer la carta al pare Noel amb retalls de catàlegs de 

joguets i dur-la a la bústia, fer un adorn per a l’arbre de Nadal, ballar les 

nadales, dramatitzacions d’estar contents, gravar un vídeo per al pare Noel i 
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visualitzar-lo, psicomotricitat amb regals per tothom, fitxa traç vertical. Dur 

una foto de la família relacionada amb el Nadal (amb motius nadalencs, en 

la fira, amb el pare Noel...). Jugar a ser la família de Marieta, dramatitzacions 

de rols dels membres de la unitat familiar, muntar el racó de la caseta en 

l’espai de joc simbòlic. En què treballen els membres de la meua família?, 

cançó “jo visc a ma casa”, cançó “ jo tinc una caseta”, conte Endevina quan 

t’estime, afegir les titelles de la família a l’espai d’assemblea, etc. 

 

De síntesi: festa de Nadal a classe i fem un quadre com a regal a la nostra 

família. 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Concurs de dibuix o manualitats nadalenques, videoconferència: el meu 

arbre de Nadal, fem una targeta de Nadal casera i li l’enviem a un company 

o a una companya, felicitació nadalenca col·laborativa (vídeo), repte 

Minichef: galetes-cookie de xocolata, videoclip musical col·laboratiu amb la 

nadalenca, Este Nadal serà la bomba, activitats de la vida quotidiana com 

decorar la casa pel Nadal i decorar l’arbre, caixes sorpresa (caixes de cartró 

embolicades de regal per desembolicar i jugar amb elles, classificar per color 

les boles de l’arbre de Nadal... 

Intercanvi de rol adult-xiquet/xiqueta, mirem fotos de la família i fem un arbre 

genealògic senzill, vídeo conte Endevina quan t’estime, vídeo musical amb 

les fotos de les famílies de l’aula, jugar amb les nines o peluixos a ser el seu 

pare o la seua mare, les parts de la casa i la seua funció, ensenyem el nostre 

dormitori als companys i companyes, activitats de la vida quotidiana com 
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netejar la pols i emparellar calcetins, psicomotricitat fina amb obertura de 

pinces d’estendre la roba i agarrar objectes amb les pinces de cuina o de 

servir gel, joc en família amb una sessió de fotos amb un photo-call senzill, 

repte setmanal com desdejunem en casa?, videoconferències amb la família 

(iaios, cosins, etc.)... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 6: QUIN FRED FA! 

TEMPORALITZACIÓ: (del 7 gener al 28 gener) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’ interés: l’hivern i la roba d’abric 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

Els canvis de l’entorn natural desperten la curiositat natural dels xiquets i 

xiquetes i comporten canvis en la vida diària de cada un d’ells: roba, 

sensacions, etc.  

 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Conéixer les característiques elementals de l’hivern. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Percebre amb els sentits: fred-calor. 

 

- Diferencia la sensació de fred i de calor. 

- Descobrir noves habilitats motrius del 

cos. 

- Desenvolupar hàbits de salut. 

- Explora les possibilitats motrius del cos. 

- Utilitza la roba d’abric quan ix a l’exterior. 

- Percebre els canvis que es produeixen 

a l’hivern. 

- Discrimina i anomena el fred, la neu i el 

vent. 
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- Conéixer la roba relacionada amb 

l’hivern. 

- Explorar propietats dels objectes: 

gelat, fred i calent. 

- Discriminar propietats dels objectes: 

color, forma. 

- Anomena i sap utilitzar la roba d’abric. 

- Discrimina objectes gelats, freds o 

calents. 

- Identifica el color blanc i el color blau i el 

triangle. 

- Conéixer elements relacionats amb el 

fred. 

- Iniciar la comprensió dels 

quantificadors: pocs i molts. 

- Conéixer la professió del metge o 

metgessa. 

- Gaudir del joc a l’aire lliure i les 

celebracions escolars: el Dia de la 

Pau. 

- Conéixer l’animal del colom. 

 

- Reconeix el ninot de neu, l’iglú, les 

foques, els pingüins, la neu i el gel. 

- Agrupa objectes amb els criteris molts i 

pocs. 

- Identifica les funcions del metge o 

metgessa. 

- Participa dels jocs i de les activitats 

proposades en les celebracions. 

- Anomena el colom i el reconeix. 

 

 

- Incorporar el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat didàctica. 

- Utilitzar diferents tècniques plàstiques. 

 

 

- Participa en l’elaboració d’un mural: 

pintura amb relleu. 
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CONTINGUTS 
 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Ús dels sentits per percebre sensacions (bloc 1). 

- Desplaçaments i moviments del cos: equilibri (bloc 2). 

- Utilització de les peces de roba segons l’oratge (bloc 4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Propietats dels objectes: temperatura i color (bloc 1). 

- Canvis que es produeixen en l’entorn: l’hivern (bloc 2). 

- Animals i elements relacionats amb el fred i l’hivern (bloc 2). 

- Professions: el metge (bloc 3). 

- Animals de l’entorn: el colom (bloc 2). 

- Celebracions culturals: dia de la Pau. 

- Quantificadors: molts i pocs (bloc 1). 

- Els colors, les formes: el triangle. 

 

 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Produccions audiovisuals infantils (bloc 3). 

- Tècniques plàstiques: pintura en relleu (bloc 5). 

- Iniciació al coneixement d’instruments TIC: la televisió (bloc 4). 

 

 

Elements transversals: sostenibilitat, habilitats socials i emocionals. 
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ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: teatre: adéu tardor! 

De desenrotllament: jugar amb la roba d’abric, abrigar Pepota, jugar en el 

racó del metge, arbre de les estacions, cançons de l’hivern i dels constipats, 

fabricar gel de colors, pintar amb el gel de colors, pingüins atrapats en el gel, 

experimentar amb gel i sorra, aigua calenta i aigua freda, botelles sensorials, 

sessió de psicomotricitat (equilibri), quadre de colors de l’hivern, fabricar neu 

i jugar amb aquesta, fer un ninot de neu, mural de floquet de neu i conte, 

activitats de transvasament, fer pasta de sal i modelar, vídeo-conte Ja ha 

arribat l’hivern, psicomotricitat i caminar com a pingüins, caixa sensorial amb 

sal i animals de l’àrtic. 30 de gener, celebrem el Dia de la Pau, fem un mural 

amb les nostres mans, conte del colom Mari Pau, cançons del Dia de la Pau 

i soltar coloms al pati de l’escola, fer grups de pocs i molts, conéixer el 

triangle... 

 

De síntesi: instal·lació sensorial de l’Àrtic.  

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Fer gel de colors i desfer-los en la banyera, tocar aigua freda i aigua calenta, 

vestir les nines i els ninos amb roba d’hivern (guants, bufanda, jaqueta...), fer 

pasta de sal blanca i modelar amb ella i fer un nino de neu, jugar als metges 

en família, vídeo d’imatges de l’hivern i dels animals de l’àrtic, construir un 

iglú amb un llençol blanc i una taula, caminar con els pingüins, ossos, 

foques... fer un quadre per decorar la casa i pintar de blau i apegar cotó en 
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pèl, vídeo col·laboratiu: ensenyem les nostres peces d’abric als companys i 

companyes, vore en família la pel·lícula Happy feet, activitats de la vida 

quotidiana: preparar el bany o la dutxa, pujar i baixar cremalleres... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 7: NYAM- NYAM... QUÈ BÓ! 

TEMPORALITZACIÓ: (del 31 gener al 18 febrer) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: els aliments. 

JUSTIFICACIÓ 
 

El coneixement adquirit sobre els aliments és la base per fomentar la cura 

de la salut pel que fa als hàbits d’alimentació saludable. 

 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Conéixer i tastar alguns aliments necessaris per a una alimentació saludable. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Percebre amb els sentits: olor, 

sabor... 

- Utilitza els sentits per explorar els 

aliments. 

- Adquirir destreses relacionades 

amb l’alimentació: pelar, trossejar, 

pastar, etc. 

- Desenvolupar hàbits d’alimentació 

saludable. 

- Aprendre normes de relació i 

convivència. 

- Utilitza la pinça digital per 

manipular els aliments amb 

destresa. 

- Incorpora aliments saludables en 

les seues preferències 

alimentoses. 
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- Es comporta adequadament en els 

àpats. 

- Identificar propietats dels objectes.  
- Discrimina algunes qualitats dels 

aliments: grandària, duresa, color 

i sabor. 

- Conéixer la professió del cuiner i 

del venedor. 

- Classificar objectes atenent a una 

propietat externa. 

- Discrimina objectes gelats, freds o 

calents. 

- Classifica objectes atenent a un 

criteri: color, forma, grandària i 

textura (suau-aspre). 

- Classificar aliments per grups: 

fruites, carns i peixos. 

- Diferencia la carn del peix i 

identifica algunes fruites. 

 

- Incorporar el vocabulari de la 

unitat. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Participar activament en diàlegs. 

- Expressar-se amb el cos. 

- Escolta i respon en conseqüència. 

- Participa en danses, interpretació 

de rols... 
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CONTINGUTS 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Ús dels sentits per percebre sensacions (bloc 1). 

- Control segmentari del cos i coordinació: la pinça 

digital (bloc 1). 

- Acceptació de les normes dels jocs (bloc 2). 

- Moviments i postures del cos: assegut (bloc 2). 

- Activitats de la vida quotidiana: menjar (bloc 3). 

- Normes de comportament durant les menjades: 

higiene i ordre(bloc 4). 

- Normes de relació i convivència: romandre assegut 

(bloc 4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Propietats dels objectes: grandària, forma, color, 

textura i dolç-salat (bloc 1). 

- Classificacions (bloc 1). 

- Normes de cortesia en la taula (bloc 3). 

- Professions: cuiner o cuinera i venedor o venedora 

(bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Normes lingüístiques: diàlegs, escoltar i respondre 

(bloc 1). 

- Aproximació a la llengua escrita: interpretar cartells 

(bloc 2). 

- Interpretació de cançons. Fort i fluix (bloc 6). 

- Expressió corporal: danses i dramatitzacions (bloc 7). 
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Elements transversals: salut, sostenibilitat, habilitats socials i igualtat de 

sexes. 

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: hui dinem... ( rutines d’assemblea). 

 

De desenrotllament: veure en l’assemblea el que dinem cada dia, excursió 

a la cuina, joc al racó de cuina, introducció en les rutines de parar taula i 

llevar taula amb ajuda, transvasaments amb llegums, activitats 

d’experimentació (gelatina, pasta bullida i xocolata), tallers de cuina com 

macedònia, pizza (famílies) i coca, pelar mandarines i tastar-les, partir 

maduixes amb ganivets de plàstic, desgranar dacsa, mural dels aliments, 

classificar aliments, discriminació olfactiva, apegar ingredients en ensalada, 

pizza i pasta, menjars de l’horta i menjars dels animals (procedència), traç 

horitzontal i cançó La Masereta.  

 

De síntesi: anem a comprar al mercat.  

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Què falta a la nevera?, (fer una llista de la compra amb retalls de catàlegs), 

classificar fruites i lactis, explorar aliments amb els sentits i els ulls tapats 

(olor, textura, sabor...), arròs de colors (tintar arròs sec amb colorant 

alimentari) i omplir una botella amb ell per decorar el menjador, reptes 
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Minichef: concurs de postres (fer un vídeo amb els ingredients i cuinar el 

postre), fem pintura amb iogurt i colorant alimentari i pintar un quadre. Què 

hi ha a la cuina de ma casa?, fem iogurt en casa, vídeo col·laboratiu: el meu 

menjar preferit és.... i no m’agrada gens menjar..., un mercat a casa (muntar 

una parada de mercat amb els menjars de casa i jugar en família, classificar 

aliments per colors, manualitat amb pasta seca... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 8: MÚSICA I FESTA! 

TEMPORALITZACIÓ: (del 21 febrer al 16 març) 

NIVELL: 3r (2-3 anys) 

Centre d’interés: Carnestoltes i Falles 

JUSTIFICACIÓ 
 

En aquesta unitat els infants gaudiran de la preparació i celebració de les 

festes de Carnestoltes i Falles en l’escola, coneixent els elements bàsics de 

la festa cultural del seu entorn social. 

OBJECTIU GENERAL:  
 

Conéixer els costums culturals i les celebracions de l’entorn social. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Expressar preferències i emocions. 

 

- Expressa quan li espanta o li 

agrada alguna cosa. 

- Explorar les possibilitats motrius del 

cos. 

- Desenvolupar actituds de 

col·laboració. 

- Gaudir de jocs a l’aire lliure. 

- Transporta caixes i les apila, salta, 

llança... 

- Participa en les construccions en 

grup. 

- Participa dels jocs proposats. 
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- Participar en activitats culturals de la 

Comunitat Valenciana. 

- Conéixer els elements característics 

de les Falles. 

- Col·labora en la preparació i 

gaudeix de la celebració de 

Carnestoltes i les Falles. 

- Identifica elements característics 

de les Falles: faller i fallera, coets, 

monument... 

- Identificar propietats dels objectes: 

colors. 

- Memoritzar la seqüència numèrica 

fins al 10. 

- Explora diferents materials. 

- --E 

-  

-  

- Fomentar la cura del medi ambient 

reutilitzant materials de reciclatge. 

- Identifica els 4 colors bàsics. 

- Compta fins a 10 . 

- Col·labora en la fabricació de nous 

objectes amb material de 

reciclatge. 

 

- Conéixer vocabulari relacionat amb la 

unitat. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat. 

- Ballar i cantar cançons populars. 
- Balla i canta estrofes de cançons 

treballades. 

- Explorar materials per a l’expressió 

plàstica. 

- Acostar-se a la llengua escrita. 

- Descobrir un instrument musical: la 

maraca. 

- Manipula materials per a 

l’expressió plàstica. 

- Associar la imatge a un missatge. 

- Toca la maraca i imita ritmes. 
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CONTINGUTS 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Preferències i emocions: por, plaer (bloc 1). 

- Moviments i postures del cos: transportar objectes 

grans (bloc 2). 

- Habilitats socials: col·laboració i treball en equip (bloc 

3). 

- Relacions d’afecte amb els adults i els iguals (bloc 3). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Festes de la Comunitat Valenciana: les Falles (bloc 

3). 

- Menjars típics de Falles: xocolata i bunyols (bloc 3). 

- Propietats dels objectes: color, tamany: gran i xicotet 

(bloc 1). 

- El respecte al medi ambient: el reciclatge (bloc 2). 

- Gaudir de les celebracions culturals: Carnestoltes i 

Falles (bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació. 

- Vocabulari relacionat amb la unitat (bloc 1). 

- Elements del llenguatge plàstic: el color (bloc 5). 

- Tècniques plàstiques: pegar, estampar (bloc 5). 

- Cançons populars i instruments musicals: tabal i 

dolçaina (bloc 4). 

- Danses: expressió corporal (bloc 7). 
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Elements transversals: treball col·laboratiu, sostenibilitat, responsabilitat 

en el consum, iniciativa i creativitat, resolució pacífica de conflictes, 

sentiment de pertinència. 

 

ACTIVITATS 
 

De motivació i coneixements previs: disfresses i conte Les Falles de Cano 

Peiró. 

 

De desenrotllament: muntar el racó de les disfresses, fer una disfressa, 

cantar cançons, elegir una consigna per a cada dia, pintar cares, fer una 

cercavila amb tambors pel passadís de l’escola o pel pati, cantar cançons 

amb tabal i dolçaina, fer una mascletà amb botelles i caixes, fer coets per a 

decorar l’escola, fer garlandes coets, pintar el dibuix de la fallera i el faller, 

ballar i cantar cançons de Falles, dibuixar la figura del faller i la fallera en 

caixes grans de cartró i entrar dins per fer-se una foto amb el vestit típic faller, 

investigar a casa les fotos d’elements típics fallers, observar, presentar la 

proposta del monument faller (escultura de Joan Miró), pintar caixes de 

colors amb esponges i cordons grans i xicotetes, fer un mural de Nit del Foc, 

experimentar amb diferents textures (aspre i suau). 

 

De síntesi: festa de Carnestoltes i Falles a l’escola. 

 

 ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 

Aquesta unitat didàctica no té cap sentit treballar-la en cas de suspensió de 

les celebracions relacionades amb les Falles ja que, en aquest cas, la realitat 
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dels xiquets i de les xiquetes quedaria desconnectada dels continguts 

didàctics. En aquest cas dedicarem aquest període a repassar conceptes 

treballats: sèrie numèrica, les grafies, les propietats dels objectes (grandària, 

color, temperatura...), les emocions i els sentiments, les parts del cos... amb 

activitats manipulatives aprofitant els materials típics de la llar i afermarem 

els aprenentatges relacionats amb la vida quotidiana per avançar en la 

conquesta de l’autonomia. 
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 UNITAT DIDÀCTICA 9: FORMIGUES AL PATI 

 

TEMPORALITZACIÓ: ( 21 març a 14 d’abril) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: primavera i Pasqua 

 

JUSTIFICACIÓ 
 

En aquesta unitat observarem els canvis que es produeixen en l’entorn en 

primavera i celebrarem la festa de pasqua en l’escola coneixent elements de 

l’entorn natural i cultural. 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Conéixer les característiques elementals de la primavera.  

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

- Percebre a través dels sentits: vista 

i olfacte. 

 

- Utilitza la vista i l’olfacte per 

explorar objectes. 

- Desenvolupar actituds de respecte. 

- Participar en jocs tradicionals. 

- Parts del cos. 

- Respecta les preferències dels 

altres. 

- Participa en els jocs de la festa 

de Pasqua. 

- Reconeix les parts del cos. 
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- Percebre els canvis climatològics 

que es produeixen a la primavera.  

- Discrimina i anomena el calor, el 

sol i la pluja. 

- Conéixer elements associats a la 

primavera. 

- Observar i tindre cura d’animals i 

plantes. 

 

- Discriminar propietats dels objectes: 

colors. 

- Memoritzar la seqüència numèrica 

fins al 10. 

- Coneix elements característics de 

la primavera: aus, flors, insectes, 

plantes, roba fresca... 

- Observa i respecta els animals i 

les plantes. 

- Discrimina els colors i 

experimenta amb ells. 

- Compta fins a 10. 

- Conéixer la professió del jardiner. 

- Conéixer tradicions del seu entorn 

social. 

- Identifica les funcions del 

jardiner. 

- Participa de les activitats 

relacionades amb Pasqua. 

 

- Incorporar el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

 

- Utilitzar diferents tècniques 

plàstiques. 

 

 

- Experimenta amb diferents 

tècniques plàstiques. 
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CONTINGUTS 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Ús dels sentits per percebre sensacions (bloc 1). 

- Grafomotricitat: traç vertical (bloc 1). 

- Identitat: les preferències (bloc 1). 

- Normes de convivència: esperar el torn i escoltar als 

altres (bloc 4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Canvis que es produeixen en l’entorn: la primavera 

(bloc 2). 

- Animals i elements relacionats amb la primavera 

(bloc 2). 

- Respecte i cura dels éssers vius (bloc 2). 

- Propietats dels objectes: color, forma (bloc 1). 

- Seqüència numèrica: 1-10 (bloc 1). 

- Professions: el jardiner (bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació. 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Produccions audiovisuals e interactives infantils (bloc 

3). 

- Tècniques plàstiques: estampar, pegar, pintar (bloc 

5). 
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Elements transversals: TIC, sostenibilitat, habilitats socials i emocionals, 

igualtat de sexes. 

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: dramatització: Adéu hivern! 

 

De desenrotllament: buscar insectes al pati, portar una planta amb flors i 

investigar que necessita per créixer, regalar una flor a un amic o amiga, 

instaurar una rutina de cura de les plantes, buscar flors al parc i al pati de 

l’escola, fer-les olorar, tocar-les i classificar-les per colors, observar flors amb 

la lupa (el pol·len). Conte i mural: l’osset llaminer, tastar la mel, fer flors amb 

oueres, mesclar colors, taller de cuina amb la mona de Pasqua, jocs populars 

al pati, cançons de pasqua, treballar textures com dur i tou, aspre i suau, etc.  

 

De síntesi: instal·lació sensorial de la primavera. 

 

 ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Plantar llentilles en casa, arruixar i tindre cura de les plantes de casa, 

experiment: Què li passa a les plantes, si no li donem aigua?, flors de cartró 

amb oueres, grafia del 3 (liveworksheets), concurs Minichef amb mones de 

pasqua casolanes, llum morada per fabricar una llanterna de llum morada 

per inspeccionar les plantes, vídeo-conte de L’osset llaminer, taller de cuina 

amb iogurt amb mel, activitats de la vida quotidiana com fer un ram de flors 

(naturals o de paper), torcar la taula, passar la pols..., transvasaments amb 
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llentilles i pots de diversa capacitat, pintura per a la banyera (sabó infantil, 

farina i colorant alimentari), cançons de primavera i vídeo-contes d’insectes, 

vore en família la pel·lícula Antz, hormigaz... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 10: LES EMOCIONS 

TEMPORALITZACIÓ: (26 d’abril a 10 maig) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: emocions 

JUSTIFICACIÓ 
 

La capacitat de gestionar les emocions s’inicia des dels primers anys de vida. 

En les habilitats emocionals prevenen problemes d’autoestima, aïllament, 

impulsivitat, agressivitat, etc. 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Identificar les emocions bàsiques i iniciar la gestió d’aquestes. 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Manifestar i reconéixer sentiments i 

emocions. 

- Dramatitza les emocions d’alegria, tri 

tristesa, por i sorpresa. 

- Aconseguir una imatge ajustada de 

si mateix. 

- Comprendre i acceptar les normes 

de convivència i de relació 

bàsiques. 

- Desenvolupar actituds de respecte i 

d’ajuda. 

- Valorar les relacions afectives. 

- Es mostra segur i orgullós de les 

seues produccions. 

- Respecta la propietat dels altres i 

demana les coses. 

- Té una relació positiva amb els seus 

companys i companyes.  
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- Conéixer el color verd. 

- Descobrir les propietats dels 

objectes: colors. 

- Classificar objectes atenent a una 

característica: el color. 

- Formes: el quadrat. 

- Gaudir del joc a l’aire lliure. 

- Memoritzar la seqüència numèrica 

fins al 10. 

- Reconeix el color verd. 

- Discrimina i anomena els quatre 

colors bàsics. 

- Classifica col·leccions de dos colors. 

- Identifica la forma quadrada. 

- Participa dels jocs i de les activitats 

proposades en les celebracions. 

- Compta fins a 10 

 

- Expressar oralment les emocions. 
- Anomena les emocions bàsiques. 

- Acostar-se a la llengua escrita: els 

contes. 

- Descobrir un instrument musical: la 

maraca. 

- Participar en la interpretació de 

cançons. 

 

- Fulleja els contes i para atenció. 

- Toca la maraca i imita ritmes. 

- Imita els gestos de les cançons 
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CONTINGUTS 
 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- Emocions i sentiments: ira, alegria, por, tristesa i 

sorpresa (bloc 1). 

- Acceptació i respecte de normes de joc (bloc 2). 

- Habilitats socials: disculpar-se i ajudar els altres (bloc 

4). 

- L’amistat i els signes d’estima: abraçar i besar (bloc 4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Propietats dels objectes: color (bloc 1). 

- Classificació d’objectes (bloc 1). 

- Seqüència numèrica: 1-10 (bloc 1). 

- Gaudir per les activitats a l’aire lliure (bloc 2).  

 

 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Ús de normes lingüístiques bàsiques: escoltar amb 

atenció (bloc 1). 

- Contes de la unitat com a instrument d’aprenentatge 

(bloc 3). 

- Llenguatge plàstic: els colors (bloc 5). 

- Propietats dels sons: so-silenci, el ritme (bloc 6). 

- Dramatitzacions i expressió corporal (bloc 7). 

 

Elements transversals: sostenibilitat, habilitats socials i emocionals. 
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ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: conte: Marieta valenta, Talpet 

terratrèmol, El monstre de colors. 

 

De desenrotllament: dramatitzar emocions, construir el dau de les 

emocions, jugar amb aquest i dramatitzar l’emoció que apareix, afegir a les 

rutines d’assemblea les emocions, descobrir que la mascota de l’aula per la 

por a la foscor, jugar a ser fantasmes amb teles blanques, fer l’aula fosca i 

després fer llum amb llanternes, fer sèries amb dues emocions, expressió 

artística del conte de Marieta valenta pel passadís de l’escola, classificar 

objectes verds i grocs i relacionar-los amb les emocions del conte, teatre i 

dramatització i resolució de conflictes, associar les emocions als colors del 

conte, jugar amb els personatges del conte amb les capes de colors, cançons 

d’emocions i de colors, jugar amb mostres o expressions fetes de cartró, 

recórrer el passadís de les emocions o descobrir quina emoció trobem per 

les parets de l’escola , muntar el racó de la calma, contar els mostres. 

 

De síntesi: conéixer i distingir les emocions bàsiques amb l’ajuda de Marieta. 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA  
 

Jocs d’intercanvi de rol (la mare s’agarra una rabieta i cal calmar-la, el pare 

fa com que és un bebè que plora...), construir el dau de les emocions, jugar 

amb el dau i dramatitzar l’emoció que apareix, buscar objectes dels colors 
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bàsics per la casa, ens fem una disfressa de monstre de colors i fem una 

concursa de disfresses, vídeo-conte: el monstre de colors i el coronavirus, 

conte de Talpet terratrèmol, conte de Marieta valenta, vicio-cançons: que lio 

que té el monstre de colors, teatre de titelles online: la pilota és meua!, 

treballs en liveworksheets (unir el monstre de colors amb la imatge que 

representa la seua emoció, busca els colors, M de monstre...). 
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 UNITAT DIDÀCTICA 11: ANEM A LA GRANJA 

TEMPORALITZACIÓ: (11 maig a 24 maig) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: els animals  

JUSTIFICACIÓ 
 

El centre d’interés dels animals permet ampliar el coneixement de l’entorn 

natural a la vegada que es treballa l’origen d’alguns aliments i es molt 

motivador per als xiquets i xiquetes. 

 

OBJECTIUS GENERALS:  
 

Conéixer algunes característiques dels animals. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Controlar el cos, fent amb més 

precisió moviments, traços i gestos. 

- Imita els animals amb el seu cos. 

- Fa traços horitzontals amb 

relativa precisió. 

- Desenvolupar actituds d’ajuda i de 

col·laboració. 

- Valorar les relacions afectives.  

- Comprendre i acceptar normes de 

convivència. 

- Participa en les activitats 

col·lectives i col·labora amb els 

companys i companyes. 

- Es mostra emocionat per anar 

d’excursió amb els seus 

companys. 
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- Respecta les normes en les 

eixides escolars. 

 

- Discriminar alguns animals i les seues 

característiques.  

 

- Discrimina i anomena els animals 

treballats i les seues 

característiques. 

- Classificar elements atenent a un 

criteri. 

- Classifica animals de la granja i de 

la selva. 

- Conéixer la professió del granger o 

de la grangera. 

- Conéixer l’origen dels aliments. 

-  Seqüència numèrica fins al 10. 

- Coneix el treball del granger o de 

la grangera. 

- Identifica de quin animal 

procedeix. 

- Intenta comptar fins a 10. 

 

- Incorporar el vocabulari de la unitat. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Participar en la interpretació de 

cançons. 

- Gaudir de produccions audiovisuals 

infantils. 

- Imita els gestos de les cançons. 

- Para atenció al vídeo d’animals 

de la granja. 
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CONTINGUTS 
 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- El traç horitzontal (bloc 1). 

- Desplaçaments i moviments amb el cos (bloc 1). 

- Habilitats socials: la cooperació (bloc 1). 

- Sentiment de pertinència al grup (bloc 1). 

- Acceptació de les normes establides (bloc 4). 

Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Animals de granja i animals de la selva (bloc 3). 

- Procedència animal d’alguns aliments (bloc 3). 

- Professions: el granger i la grangera (bloc 2). 

- Classificacions de dos grups (bloc 1). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Produccions audiovisuals infantils (bloc 3). 

- Iniciació al coneixement d’instruments TIC: la televisió 

(bloc 4). 

- Cançons infantils: musica i gestos (blocs 6 i 7). 

 

 

Elements transversals: comportament vial, habilitats socials i emocionals i 

sostenibilitat. 

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: conte-teatre El Grúfal. 
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De desenrotllament: activitats d’evocació del conte, imitar el moviment 

d’animals, jugar en el minimón dels animals de granja i dels animals de la 

selva, classificar els animals en el seu entorn natural, esquilar l’ovella, munyir 

la vaca de cartró i tastar la llet, collir i classificar ous de colors, cançons 

d’animals, fer una serp amb rotllos de cartró pintats per ells, jugar amb els 

titelles del conte El Grúfal, pintar una samarreta de vaca, fer la fitxa del traç 

horitzontal aliments-animals, caixes sensorials d’animals, conte de la vaca 

irisada (adaptació), teatre d’ombres amb A què sap la lluna?, fer un autobús 

de cartró, el pas de vianants i el semàfor, buscar objectes i dir de quin color 

són i l’herba que menja la vaca de quin color és... 

 

De síntesi: una granja en l’escola. 

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Vídeo de les característiques essencials d’alguns animals de la granja, 

manualitat de la vaca amb una caixa de llet buida, carreres d’animals en 

casa, joc de psicomotricitat amb la gallina Marina diu que..., gallines de colors 

i ous (classificar per colors), que bona està la llet!, fer una serp amb rotllos 

de cartró buits, teatre d’ombres virtual amb A què sap la lluna?, concurs de 

disfresses d’animals, canta jocs: senyora vaca, l’arca de Noé, l’aranya xica..., 

vídeo col·laboratiu amb les mascotes de les Estreles, en el minimón 

construïm una granja, una selva, un llac... i juguem amb els animals de 

cautxú o pelutxos, on viu cada animal? (liveworksheets), descarregar i jugar 

amb l’aplicació dels animals domèstics... 

  



Escola Infantil de Primer Cicle Municipal de Museros 
Programació de 2 a 3 anys - Les Llunes 

Curs 2021-2022 
 

12 UNITAT DIDÀCTICA 12. D’ON VENEN ELS BEBÉS? 
 

TEMPORALITZACIÓ: ( 25 maig a 7 juny) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: historia personal  

JUSTIFICACIÓ 
 

 

El creixement d’un xiquet o xiqueta des del naixement fins als 3 anys és molt 

ràpid, observar com s’han anat fent majors i conéixer els cuidats dels bebès 

reforça la formació de la identitat. 

OBJECTIUS GENERALS: 
  

Observar el creixement i els canvis experimentats fins als 2-3 anys. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Assolir l’autonomia en activitats 

quotidianes. 

- S’esforça per resoldre taques 

senzilles per si mateix/a. 

- Desenvolupar hàbits d’higiene i 

salut. 

- Valorar la importància de les 

relacions afectives. 

- Observa la importància de 

alimentar-se i banyar-se. 

- Mostra estima i orgull cap a la 

seua família. 

- Conéixer objectes relacionats amb 

els bebés. 

- Anomena objectes relacionats 

amb els bebès.  
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- Reconéixer nocions espacials: dins i 

fora. 

- Memoritzar la seqüència numèrica 

fins al 10. 

- Fomentar actituds d’igualtat de 

sexe. 

- Col·loca objectes dins o fora d’un 

espai. 

- Conta fins al 10. 

- Participa en les activitats sense 

discriminar activitats de xics i de 

xiques. 

 

- Incorporar el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Reconéixer la grafia de l’1. 

 

- Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Discrimina la grafia de l’1. 

 

- Imitar rols i fer dramatitzacions. 

- Conéixer cançons populars: 

cançons de bressol. 

 

- Imita a l’adult parant cura del 

bebè. 

- Taral·leja o canta cançons de 

bressol. 

CONTINGUTS 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- L’esquema corporal: percepció global del cos (bloc 

1). 

- Desplaçaments en l’espai: gatejar ( Bloc 2) 

- La cura del cos: alimentació i higiene (bloc 4). 

- Afecte i amor: les famílies (bloc 4). 
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Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Objectes relacionats amb els bebès (bloc 3). 

- Nocions espacials: dins i fora (bloc 1). 

- Contraris: llarg-curt. 

- Sèries amb dos elements. 

- Seqüència numèrica: 1-10 (bloc 1). 

- Formes: el quadrat. 

- La no-discriminació per raons de sexe (bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació. 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1).. 

- Acostament a la llengua escrita: grafia de l’1 (bloc 2) 

- Cançons populars: cançons de bressol (bloc 6). 

- Dramatitzacions i expressió corporal (bloc 7). 

 

Elements transversals: igualtat de sexes, responsabilitat, ús de les TIC.  

 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

De motivació i coneixements previs: que tinc en la panxa? 

 

De desenrotllament: muntar el racó dels nadons i jugar, aprendre cançons 

de nadons, quants anys té cadascun?, incorporar l’1 al panell de rutines 

d’assemblea i saludar-lo cada matí, gargotejar: dibuixem l’1, fer  les formes 

del quadrat, del cercle i del triangle. Fer un camí llarg i curt i comparar-lo amb 

la corda amb la que eixim al pati ens disfressem d’embarassada, decorar un 

dibuix d’una mare embarassada, veure fotos de cada xiquet o xiqueta 

(embaràs- naixement-6 mesos-1 any-actualitat), ordenar-les per etapes, 
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jugar a descobrir qui és cada nadó, muntar el mural del creixement, si no 

tenen dents... que mengen els nadons?, preparar i tastar farinetes, banyar 

les nines i ficar-los el bolquer, psicomotricitat (gatejar), veure el vídeo d’una 

ecografia en 4D i el vídeo de Caillou té una germaneta, per què ploren els 

nadons?, fullejar revistes de nadons. 

 

De síntesi: visita de la matrona, 2 embarassades i 2 mares amb els bebès. 

 

 ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
 

Buscar fotos de l’embaràs, del naixement, de quan tenien 1 any i de 

l’actualitat, vídeo: les estreles es fan majors, psicomotricitat en família: 

gategem, s’arrosseguen, rodem, caminem, botem..., concurs de dibuix: el 

numero 1, ordenem cronològicament les fotos: embaràs-bebè-xiquet, 

busquem per casa objectes grans i objectes xicotets, l’hora del bany: rentem 

les nines i els ninos i juguem amb ells en la banyera, vídeo: Caillou té una 

germaneta, vídeo col·laboratiu: les famílies del grup, arbre genealògic, 

dramatització i joc simbòlic: ara soc un bebè i ara soc major, activitats de la 

vida quotidiana: fem farinetes amb llet i galetes i aprenem a fer 

transvasaments amb aigua, vídeo: ecografia 4D (així son els bebès en la 

panxa de la mare, vídeo: una mare embarassada ens conta coses de 

l’embaràs i de les coses que ha preparat per al bebè.... 
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 UNITAT DIDÀCTICA 13: VIATGEM A LA PLATJA 

TEMPORALITZACIÓ: (8 juny a 21 juny) 

NIVELL: 3r (2-3 anys)  

Centre d’interés: l’estiu i els mitjans de transport 

JUSTIFICACIÓ 
 

Els canvis de l’entorn natural desperten la curiositat natural dels xiquets i de 

les xiquetes i comporten canvis en la vida diària dels infants: roba, 

sensacions, costums... 

Els mitjans de transport desperten la curiositat dels infants en la seua vida 

quotidiana. 

 

OBJECTIUS GENERALS:  
  

Conéixer les característiques elementals de l’estiu i conéixer normes viàries 

elementals i alguns mitjans de transport. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS I CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Relacionar les normes viàries amb la 

pròpia seguretat física. 

- Gaudir del joc col·lectiu i del joc 

simbòlic. 

- Coneix les possibles 

conseqüències de no respectar 

normes viàries elementals. 

- Es mostra alegre i tranquil en 

jocs col·lectius. 
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- Descobrir noves habilitats motrius del 

cos. 

- Desenvolupar sentiments d’estima 

pels companys i companyes. 

- Fer desplaçaments en l’espai. 

  

- Percebre amb els sentits. 

- Explora les possibilitats motrius 

del cos. 

- Ajuda els companys i les 

companyes quan ho necessiten. 

- Recorre l’espai seguint les pautes 

donades. 

- Diferència la sensació de fred i 

de calor, experimenta amb 

l’arena, l’aigua i el gel. 

 

- Conéixer alguns mitjans de transport i 

les seues característiques bàsiques.  

 

- Anomena l’avió, el vaixell, el 

cotxe, la moto i el camió, i els 

imita i sap per on circulen. 

  
- Discrimina i anomena la roba 

d’estiu. 

- Compta fins a 10.  

- Diferencia la platja de la piscina. 

- Coneix el pas de vianants i les 

normes de seguretat de 

l’autobús. 
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- Experimentar amb l’expressió 

corporal com a mitjà de comunicació 

amb els altres. 

- Gaudir de produccions audiovisuals 

infantils. 

- Incorporar el vocabulari de la unitat. 

- Discriminació auditiva del mitjans de 

transport.. 

- Reconéixer la grafia de l’1. 

- Les formes: el quadrat. 

 

- Imita avions, motos, cotxes... 

amb el seu cos. 

 

-  Para atenció a les audicions i als 

vídeos. 

- Utilitza el vocabulari de la unitat 

didàctica. 

- Identifica el so dels mitjans de 

transport. 

- Discrimina la grafia de l’1. 

- Identifica la forma quadrada. 

 

 

 

CONTINGUTS 
 

El coneixement 

de si mateix i 

l’autonomia 

personal 

- La seguretat personal (bloc 4). 

- Desplaçaments i moviments del cos (bloc 2). 

- Sentiment de pertinència al grup (bloc 1). 

- El joc i el moviment: simbòlic, motor, social i amb el 

cos (bloc 2). 

- Relaciones afectives amb els altres a través de la 

col·laboració (bloc 3).  
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Coneixement 

del medi físic, 

natural, social i 

cultural 

- Els mitjans de transport: característiques i funcions 

(bloc 3). 

- Normes viàries: el pas de vianants i el cinturó de 

seguretat (bloc 2). 

- Elements relacionats amb les normes viàries (bloc 3). 

- Professions: el policia o la policia (bloc 3). 

- Propietats dels objectes: estats de l’aigua (bloc 1). 

- Canvis que es produeixen en l’entorn: l’estiu (bloc 3). 

- Roba relacionada amb l’estiu (bloc 3). 

- Números: seqüencia de l’1 a 10 (bloc 1). 

- L’entorn social: la piscina i la platja (bloc 3). 

Llenguatges: 

comunicació i 

representació 

- Vocabulari relacionat amb la unitat didàctica (bloc 1). 

- Produccions audiovisuals infantil (bloc 3). 

- Iniciació al coneixement d’instruments TIC: la 

televisió (bloc 4). 

- Representacions de escenes de la vida quotidiana 

amb el cos (bloc 7).- 

- Expressió corporal: imitar situacions o activitats (bloc 

7). 

- Iniciació a la llengua escrita: la grafia del número 1 

(bloc 2). 

- Les formes: el quadrat. 
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Elements transversals: comportament vial, habilitats socials i emocionals, 

igualtat de sexes. 

 

 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 

 

De motivació i coneixements previs: que bé ens ho passarem en l’autobús 

del parc Adai! 

 

De desenrotllament: fer un autobús de cartró per a jugar en classe, fer ales 

d’avió amb cartolina i jugar a ser avions, carreres de motos al pati, buscar 

avions pel cel, mirar els vehicles que passen per la carretera des de l’escola, 

muntar el racó dels vehicles i jugar, eixir de l’escola per practicar a creuar 

pels pas de vianants i arribar a l’estació del metro per veure el tren, jugar 

amb el vaixell de cartró, veure un vídeo on es creua el carrer, Jota Jota vol 

aprendre seguretat vial, fer un semàfor de cartró, un pas de vianants i jugar 

a vehicles i vianants, quins colors té el semàfor, puc passar si està roig? 

visita de la policia: xarrada senzilla i pujar al seu cotxe i a la seua moto, pintar 

en paper continuo amb les marques de les rodes dels cotxes de joguet, mural 

estampació, fer un circuit al pati amb pas de vianant per travessar el carrer, 

fer carreres i contar fins a 3, jugar a l’amagatall i contar fins a 10... 

 

De síntesi: una miniciutat i una platja a l’escola  

 

ACTIVITATS PER SI FORA DECRETADA L’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 
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Construïm un tren amb caixes de sabates buides, fem un autobús amb les 

cadires i juguem a conduir-lo, a vendre els bitllets als passatgers, buscar 

fotos de la família viatjant amb diferents mitjans de transport i fer un vídeo 

col·laboratiu ensenyant-les i explicant-les, vídeo Jota Jota vol aprendre 

seguretat vial, construir un minimón amb carreteres, passos de vianants, vies 

de tren... i jugar amb transports de joguet, buscar per la finestra un pas de 

vianants i observar què fan els cotxes i què fan els vianants, jocs de 

discriminació auditiva com escoltar per la finestra i endevinar si es tracta d’un 

camió, un autobús, un cotxe o una moto, cançons, exercicis fonobucofacials 

amb vibratoris (imitar moto, cotxe...), sonors (imitar el vaixell, l’avió...), 

oclusius (botzina del camió) i vídeo col·laboratiu i ensenyem el nostre cotxe, 

la nostra moto... 

 


