
       PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS DELS LLEONS 
 
 
ÀREA: CONEIXEMENT D’UN MATEIX 
 
1r. Trimestre: 

- Sentiment de pertinença a l’escola 
- Hàbits: lligar-se les sabates 
- El domicili 
- Hàbit: seure correctament 
- Recordar a la gent que estimem 
- Valoració del treball dels companys i companyes 

 
2n. Trimestre: 

- Les característiques físiques pròpies 
- Parts de la cara, els sentits, les articulacions i l’esquelet 
- Hàbits: higiene corporal i abrigar-se quan fa fred 
- Gustos i preferències respecte els oficis 
- La cura de la roba 
- Gustos i preferències dels aliments 
- Hàbits: l’ús dels coberts i tovalló, la higiene dental 
- Seguir una alimentació adequada 

 
3r. Trimestre:   

- La planta preferida 
- L’animal preferit 
- El vehicle preferit 
- Les activitats d’estiu 

 
 
ÀREA: CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL 
 
1r. Trimestre: 

- L’escola, la mestra i els companys 
- Hàbits: ordenar el material i respectar el torn de paraula 
- Relacions de parentesc 
- La tardor 
- Hàbit: col·laborar amb els grans en les tasques de casa i de l’escola 
- Apreciar els canvis de la natura 
- Entorn urbà i entorn rural 
- El castell 
- El Nadal 
- Ajudar en les tasques domèstiques 

2n. Trimestre: 
- L’hivern 
- Oficis i les seves eines 
- Carnestoltes: les disfresses 
- Hàbits: adquirir responsabilitat en la feina 
- Imatge positiva dels dos sexes 
- Els aliments: el seu origen i transformació 
- Sabors: dolç, salat i àcid 

 
3r. Trimestre: 

- Les plantes, parts. 
- El cicle vital de les plantes 
- Plantes aromàtiques i comestibles 
- La primavera 
- Hàbits: respecte per les plantes, la natura i els animals 
- Animals domèstics, de granja i salvatges 
- El desplaçament dels animals 
- Parts del cos dels animals 
- Els animals que neixen de l’ou o de la mare 
- Hàbits: respecte i cura dels animals 

 
 



ÀREA: INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES  
 
1r. Trimestre: 

- Paraules llargues i curtes 
- Endevinalles 
- Vocabulari relacionat amb l’escola, la tardor, i el Nadal 
- La salutació i el comiat, les fórmules de cortesia 
- Descripció d’objestes 
- Paraules d’una síl·laba i de dues síl·labes 
- El poema 
- Llibre de lectura: Paraules 

 
2n. Trimestre: 

- Ordenació i explicació de seqüències 
- Vocabulari relacionat amb el cos 
- Camps semàntic i vocabulari relacionat amb els oficis, els aliments i les plantes 
- L’embarbussament 
- La notícia 
- Dues, tres i quatre síl·labes 
- La recepta de cuina 
- Llibre de lectura: Paraules 

3r Trimestre: 
- Sil·labes de paraules i el seu codi 
- Camps semàntics dels animals de la granja i els transports 
- Traç enllaçat 
- Els animals 
- Llibre de lectura: Paraules 

 
 
ÀREA: LLENGUATGE MATEMÀTIC  
 
1r. Trimestre: 

- Línies rectes i corves 
- Interior i exterior 
- Els nombres de l’1 al 9 
- Gran, mitjà i petit 
- Línies obertes i tancades 
- A dalt i a baix 
- Tots i cap 
- El cercle i el quadrat 
- A prop i lluny 
- La suma 
- Més i menys 

 
2n. Trimestre: 

- El triangle i el rectangle 
- Davant i darrera 
- Igual i diferent 
- El rombe 
- Ple i buit 
- Ample i estret 

 
3r. Trimestre: 

- L’esfera 
- Esquerra i dreta 
- La resta 
- Lleuger i pesant 
- El cub 
- El nombre 0 
- Dur i tou 
- Ràpid i lent 

 
 
 
 



PERCEPCIÓ I PENSAMENT LÒGIC 
 
- Localització d’elements en una imatge 
- Sèries lògiques 
- Identificació d’errors en una escena 
- Sèries numèriques 
- Compleció d’imatges 
- Taules de doble entrada 
 
 
ÀREA: LLENGUATGE PLÀSTIC 
 
1r. Trimestre: 

- Tots els colors 
- Ceres 
- Punxada 
- Esquinçada i enganxada 
- L’estampació 
- Tapa de l’àlbum 

 
2n. Trimestre: 

- Blanc i negre 
- El retallable 
- El collage 
- El gris 
- Ceres 
- Tapa d’àlbum 

 
3r. Trimestre: 

- Colors: les games del blau 
- Barreja de pintures 
- Colors: les games del verd 
- Tècnica plàstica lliure 

 
 
ÀREA: LLENGUATGE MUSICAL 
 

- Cançons de les estacions de l’any, de les Festes tradicionals i Populars catalanes 
- Les qualitats del So 
- Ritmes 
- Danses 
- Instruments de Percussió 
- Audicions: Txaikovski, Mozart, Beethoven, Vivaldi i Chopin 

 
 
ÀREA: LLENGUA ANGLESA 
 

1. Point to Tom. Circle the arm. Circle the leg. 
2. This is my face.  Draw your face. Draw your face. 
3. Colour the arms. Colour the legs.  Look!  This is a foot. This is a hand.  Glue the foot. 

Glue the hand. 
4. Colour this hand red. Colour this hand blue. 
5. Circle the girls red. Circle the boys blue. 
6. Acció d’assenyalar la mestra: Point to the teacher.  
7. Colour this door green. Colour this door yellow. 
8. Cut out the ghost. Cut out the witch. Glue the ghost on the picture. Glue the witch on 

the picture. 
9. Colour the big witch green. Glue yellow papers on the small witch. 
10. Colour the table green. Colour the door yellow. 
11. Colour the house yellow. Colour the bus green. Colour the car blue. 
12. Colour number one red;  Colour number two green;  Colour number three orange. 
13. Circle Dad green. Circle Mum red. Circle the baby blue. 
14. Cut out the sweater. Cut out the dress, Cut out the jacket, 
15. Draw your family. 
16. What colour is this? (It’s) purple. 



17. What colour is this jacket? (It’s) blue. Good! This jacket is blue. Colour Mum’s jacket 
purple;  

18. Cut out the cow. Glue the cow on the picture. Glue the animals on the picture. 
19. Point to this dog. Draw number four. How many cats are there? Five (cats).  Draw 

number five. 
20. What animal is missing?  The sheep.  Draw the sheep. 
21. What colour is chocolate? (It’s) brown. 
22. Cut out the meat. Do you like meat?  milk, rice, orange juice, water, chocolate. 
23. Cut pieces of green and blue paper. Glue green papers on the tree.  Colour the 

rainbow. 
24. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.  

  
 
 


