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CONTINGUTS D’EDUCACIÓ INFANTIL

LLENGUATGE  MATEMÀTIC
P3 P4 P5

 Figures
geomètriques

Quadrat, cercle, triangle. Quadrat, cercle, triangle Quadrat, cercle, triangle, rectangle,
rombe.

 Cossos
geomètrics

Cub, esfera.

 Nocions
relacionades amb
geometria

Línies obertes/tancades, recta/corba. Línies obertes/tancades, recta/corba,
regió/frontera.

 Numeració 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 Ordinals Primer/ últim Primer/ últim /el del mig 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è.

 Nocions de
mesura

Molt/poc, llarg/curt, gran/petit,
ample/estret, gruixut/prim, alt/baix.

Molt/poc, llarg/curt, gran/petit,
ample/estret, gruixut/prim, alt/baix,
pesant/lleuger.

Molt/poc, llarg/curt, gran/petit,
ample/estret, gruixut/prim, alt/baix,
pesant/lleuger, ple/buit.

 Nocions espaials Dins/fora, davant/darrera,
sobre/sota,
lluny/a prop, a un costat/ a ’altre.

Dins/fora, davant/darrera, sobre/sota,
lluny/a prop, amunt/avall, a dalt/a
baix,
allí/aquí, enmig.

Dins/fora, davant/darrera, sobre/sota,
lluny/a prop, a un costat/ a l’altre....

 Quantificadors Més/menys, molts/pocs. Més/menys, molts/pocs, menys que/
més que, tan..com, tots/cap, el
mateix.

Més/menys, molts/pocs, menys que/
més que, tan..com, tots/cap, el
mateix, tot/res, alguns.

 Classificadors Seriacions de 2 elements. Seriacions de 3 elements. Seriacions de diferents atributs
alhora.
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LLENGUATGE  VERBAL
P3 P4 P5

Llenguatge oral - Explicació de vivències
personals.
- Comprensió i explicació de
contes populars.
- Tipologies textuals: contes,
endevinalles, dites, poesies, frases
fetes, llista curta,
embarbussaments, cançó, notícia
recepta de cuina, cartells, logotips,
...
- Demandes, salutacions,

- Explicació de vivències personals.
- Comprensió i explicació de contes
populars.
- Tipologies textuals: contes,
endevinalles, dites, poesies, frases
fetes, llista curta, embarbussaments,
cançó, notícia recepta de cuina,
cartells, logotips, carta, ...
- Demandes, salutacions, descripció,
diàleg (torn de paraula, diferenciar
tipologies d’enunciats...),.

- Explicació de vivències personals.
- Comprensió i explicació de contes
populars.
- Tipologies textuals: contes,
endevinalles, dites, poesies, frases
fetes, llista curta,
embarbussaments, cançó, notícia
recepta de cuina, cartells, logotips,
carta, ...
- Demandes, salutacions,
descripció, diàleg (torn de paraula,

 Nocions
temporals

Abans/ara/després, dia/nit. Abans/ara/després, dia/nit,
matí/tarda/
nit.

Abans/ara/després, dia/nit,
matí/tarda/nit, ahir/avui/demà.

 Atributs dels
objectes

Colors: vermell ,blau, groc, verd. Colors: vermell, blau, groc, verd,
taronja, lila, marró.
Igual/diferent
Adverbi de negació en classificació.

Colors: vermell, blau, groc, verd,
taronja, lila, marró, negre, blanc, rosa,
gris.
Igual/diferent
Adverbi de negació en classificació.

 Càlcul mental Iniciació al càlcul mental. Iniciació al càlcul mental. Iniciació al càlcul escrit.

 Lateralitat A un costat/ a l’altre. Dreta/esquerra.
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descripció.
- Concordança de gènere i
nombre.
- Discriminació i identificació
auditiva de sons més familiars per
a ells.
- Reproducció de sons:
onomatopeies, ...
- Coherència en les frases.
- Adquisició de nou vocabulari.
- Estructuració de la seva
expressió.
- Expressió i seqüenciació de tres
imatges.

- Concordança de persona, gènere i
nombre.
- Discriminació i identificació auditiva
de sons més familiars per a ells.
- Coherència en les frases.
- Adquisició de nou vocabulari.
- Expressió i seqüenciació de quatre
imatges.

diferenciar tipologies d’enunciats...).
- Concordança de persona, gènere,
nombre i temps verbals.
- Discriminació i identificació
auditiva de sons més familiars per a
ells.
- Coherència en les frases.
- Adquisició de nou vocabulari.
- Expressió i seqüenciació de
quatre imatges.

Llenguatge
escrit

- Lletra de PAL.
- Traç (dalt/baix, esquerra/dreta,
recte/corba).
- Diferenciació entre lletres i
nombres.
- Familiarització amb el llenguatge
escrit.
- Nom: reconeixement de les lletres
del seu nom i escriptura del seu
nom.
- Reconeixement de paraules
iguals.
- Confecció de paraules a partir de
les lletres que les composen.

- Totes les lletres amb lletra de PAL.
-  Introducció de la lletra lligada
(Vocals: i, u, a, e, o; consonants: p, l,
m, t, n).
- Traç (dalt/baix, esquerra/dreta,
recte/corba).
- Iniciació al llenguatge escrit.
- Escriptura i reconeixement de
paraules treballades i conegudes
(nom dels companys, nom de la
classe...).
- Confecció de paraules a partir de les
lletres que les composen.
- Còpia de paraules (frase).
- Reconeixement de paraules iguals.

- Continuar amb la lletra de PAL.
- Iniciació a la lletra lligada (totes les
lletres).
- Ortografia natural, no arbitrària.
- Escriptura i reconeixement de
paraules treballades i conegudes
(nom dels companys, nom de la
classe...).
- Escriptura espontània de paraules
(frase).
- Nom, cognoms i adreça.
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ELS HÀBITS
P3 P4 P5

Salut i benestar  Control esfínters.
 Mocar-se correctament.
 Utilitzar el tovalló.
 Esmorzar assegut.
 Rentar-se mans i cara.

 Menjar sol sense embrutar-se.
 Mostrar malestar si van bruts.

 Pentinar-se sol.

Autonomia  Posar-se i treure’s l’abric i la
bata.

 Control d’esfínters.
 Anar sol al lavabo, netejar-se sol
i estirar la cadena.

 Penjar l’abric i la bossa al seu
lloc.

 Menjar i beure sol.
 Endreçar joguines.
 Fer files.
 Mocar-se sol.
 Posar-se la mà davant de la
boca al tossir o esternudar.

 Botonar-se i desbotonar-se
l’abric, la bata i la resta de la
roba a l’anar al lavabo.

 Posar-se i treure’s les sabates.
 Responsabilitzar-se de la
realització de càrrecs fora i dins
de la classe.

 Responsabilitzar-se de
transmetre missatges o
informacions de casa a l’escola o
de l’escola a casa.

 Iniciar-se a fer llaçades.
 Vestir-se i despullar-se sol.
 Pentinar-se sol.
 Realitzar moltes tasques sense
la guia de la mestra.

Socialització  Saludar i acomiadar-se.
 Fer silenci.
 Respectar el torn de paraula.
 Compartir i respectar material i
espai.

 Col·laborar amb els companys.
 Adaptar-se als ritmes i rutines
de l’escola.

 Demanar permís.
 Demanar perdó.
 Acceptar premis i càstigs.

 Ser capaç de resoldre petits
conflictes.

 Respectar les normes o regles
dels jocs.
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Treball  Seguir les normes de classe.
 Estar atent.
 Utilitzar correctament el
material.

 Tenir interès.
 Mostrar iniciativa.
 Seure correctament a la cadira.
 Seguir les rutines de treball de la
classe.

 Participar més activament en les
rutines de treball de la classe.

 Demanar el torn de paraula.

 Deixar la fitxa al seu calaix.
 Mostrar-se autònom en les
diferents activitats de treball.


