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ETAPA Educació Infantil  

CURS 21-22 

ÀREA/MATÈRIA Coneixement de l’entorn  

GRUP/GRUPS 3,4,5 anys 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Àngela Solé – Sandra Junyer – Elba Llamas – Cristina Mayoral – 
Eva Berrio – Noelia Garcia 

DATA ELABORACIÓ: Juliol 2021 

 

1. OBJECTIUS 

 
1. Observar i explorar de forma activa el seu entorn físic, natural i social,  desenvolupar el sentit de 

pertinença al mateix, mostrant interès pel seu coneixement, i desenvolupar-se en ell amb cert 

seguretat i autonomia. 

 

2. Relacionar-se amb els altres de manera cada vegada més equilibrada i satisfactòria, interioritzant 

progressivament les pautes bàsiques de comportament social tot ajustant la seva conducta. 

 

3. Identificar i apropar-se al coneixement de diferents grups socials propers a la seva experiència, a 

algunes característiques dels seus membres, produccions culturals, valors i formes de vida, 

generant actituds de confiança, de respecte i d’estima. 

 

4. Indagar el mitjà físic manipulant alguns dels seus element, identificant les seves característiques i 

desenvolupant la capacitat d’actuar i produir canvis en ells. 

 

5. Representar atributs d’elements i col·leccions, i establir relacions d’agrupaments, classificació, ordre 

i quantificació, per iniciar-se en les habilitats matemàtiques. 

 

6. Tenir interès pel medi natural, observar i reconèixer animals, plantes, elements i  fenòmens de la 

natura, experimentar, parlar d’ells i desenvolupar actituds de curiositat. 

 

7. Conèixer i valorar els components bàsics del medi natural i algunes de les seves relacions, canvis i 

transformacions, desenvolupant actituds de cura, respecte i responsabilitat en la seva conversa. 

 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
3 anys: 

 
Primera avaluació: 82 sessions  
Unitat didàctica 1: Arribada a l’escola  24 sessions 

Unitat didàctica 2: Mira la tardor  24 sessions 

Unitat didàctica 3: Un Nadal en família  24 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  10 sessions 

 
Segona avaluació:  72 sessions 

Unitat didàctica 5: Ai quin fred que fa  24 sessions 
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Unitat didàctica 6: El Carnaval  24 sessions 

Unitat didàctica 7: La Pasqua i la gallina  24 sessions 

 
 Tercera avaluació: 58 sessions  

Unitat didàctica 8:  La granja  24 sessions 

Unitat didàctica 9: Els peixos i el meu nom  28 sessions 

Unitat didàctica 10: Taller d’Estiu  6 sessions 

 
4 anys: 

 
Primera avaluació:  84 sessions  

Unitat didàctica 1: El nom de la classe  26 sessions 

Unitat didàctica 2: La família  24 sessions 

Unitat didàctica 3: La xocolata  24 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  10 sessions  

 
Segona avaluació:  72 sessions 

Unitat didàctica 5: Mirem l’hivern per un forat  24 sessions 

Unitat didàctica 6: Els invents   24 sessions 

Unitat didàctica 7: La mongetera màgica  24 sessions 

 
Tercera avaluació: 56  sessions  

Unitat didàctica 8: Un esclat de colors   24 sessions 

Unitat didàctica 9: Els Dinosaures  26  sessions 

Unitat didàctica 10: Taller d’Estiu    6 sessions  

 
5 anys: 
 
Primera avaluació: 85  sessions  

Unitat didàctica 1: Costums i tradicions d’Andorra  26 sessions 

Unitat didàctica 2: Els animals salvatges i domèstics  24 sessions 

Unitat didàctica 3: Reduïm, reutilitzem i reciclem  24 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  11 sessions 

 
Segona avaluació: 72 sessions 

Unitat didàctica 5: La màgia de l’hivern  24 sessions 

Unitat didàctica 6: Les dents  24 sessions 

Unitat didàctica 7: Experimentació  24 sessions 

 
Tercera avaluació: 58  sessions 

Unitat didàctica 8:  Els castells   24 sessions 

Unitat didàctica 9: Egipte  28 sessions 

Unitat didàctica 10: Taller d’Estiu    6 sessions 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Mostrar curiositat i interès pel descobriment de l’entorn i progressivament: identificar, discriminar 

objectes i elements de l’entorn immediat i actuar amb ells; agrupar, classificar i ordenar elements 

i col·leccions segons semblances i diferències; discriminar i comparar algunes magnituds i 

quantificar col·leccions mitjançant les sèries numèriques. 

 

2. Mostrar interès pel medi natural, identificar i progressivament: anomenar alguns dels seus 

components, establir relacions senzilles d’interdependència, manifestar actituds de cura i 

respecte envers la natura i participar en activitats per conservar-la. 

 

3. Identificar i conèixer els grups socials més significatius del seu entorn, algunes característiques 

de la seva organització i els principals serveis comunitaris que ofereixen. Posar exemples de les 

seves característiques i manifestacions culturals i valorar la seva importància. 

 

Criteris d’avaluació per cursos: 

 

3 anys 4 anys 5 anys 

Reconeix algunes 

característiques  d’alguns 

elements físics  de l’entorn 

(color, forma, mesura) 

Reconeix algunes 

característiques  d’alguns 

elements físics de l’entorn 

(color, forma, mesura,) 

Reconeix algunes 

característiques  d’alguns 

elements físics de l’entorn 

(color, forma, mesura,..) 

Coneix, cuida i respecta els 

objectes i espais del seu 

entorn. 

Coneix, cuida i respecta els 

objectes i espais del seu 

entorn. 

Coneix, cuida i respecta els 

objectes i espais del seu 

entorn. 

Compara, ordena i classifica 

elements atenent a nocions 

espacials, temporals de 

quantitat, de mesura, de 

forma...(màxim dos atributs) 

Compara, ordena i classifica 

elements atenent a nocions 

espacials, temporals de 

quantitat, de mesura, de 

forma....(màxim 3 atributs) 

 

Compara, ordena i classifica 

elements de manera autònoma 

atenent a uns criteris donats a 

partir de nocions espacials, 

temporals de quantitat, de 

mesura, de forma....(màxim 3 

atributs )  

. 

 Utilitza nocions temporals 

bàsiques. 

Situa objectes i accions en 

l’espai i en el temps. 

Identifica les grafies dels 

nombres 1, 2, 3 i 4 i l’associa 

amb la quantitat. 

Identifica les grafies dels 

nombres de l’1 al 6 i l’associa 

amb la quantitat. 

Identifica les grafies dels 

nombres del 0 al 10 i associa 

amb la quantitat corresponent. 

Reconeix les formes: cercle, 

quadrat i triangle en objectes 

d’ús quotidià. 

Reconeix les formes: cercle, 

quadrat, triangle, rectangle, 

esfera, cilindre i cub. 

 

Reconeix les formes 

geomètriques bàsiques: 

prisma, en els elements de 

l’entorn. 

  Reconeix les formes: cercle, 

quadrat triangle, rectangle, 

esfera i cub. 
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 Coneix alguns nombres 

ordinals. 

 

  Coneix el símbol i realitza 

petites sumes i restes amb els 

nombres treballats. 

Reconeix  i anomena les parts 

d’una flor. 

Aprèn les seves necessitats de 

al planta i el seu cicle vital. 

Necessitats de la planta i les 

seves funcions. L’Hort i les 

eines: les seves necessitats i 

característiques. 

 Identifica i anomena les parts 

d’una flor i les necessitats de la 

mateixa. 

 

  Identifica accions de respecte i 

de cura de la natura. 

Principals característiques i 

necessitats d’alguns animals de 

granja i altres. 

Coneix algunes de les 

característiques físiques dels 

animals i identifica l’entorn en 

el qual viuen. 

Coneix algunes de les 

característiques físiques dels 

animals i identifica l’entorn en 

el qual viuen. 

Reconeix i identifica les 

principals característiques de 

les estacions de l’any: canvis 

en el paisatge, les peces de 

vestir, fauna i flora. 

Reconeix el pas de les 

estacions mitjançant els canvis 

en el paisatge i en el temps 

atmosfèric (estacions de l’any). 

Reconeix el pas de les 

estacions mitjançant els canvis 

en el paisatge i en el temps 

atmosfèric (estacions de l’any) 

Identifica festes, costums o 

usos vinculats als cicles 

naturals (estacions de l'any). 

 Coneix aliments i peces de 

vestir segons el seu ús 

temporal.  

  Adquireix una progressiva 

consciència mediambiental: el 

reciclatge. 

  Adquireix una progressiva 

consciència mediambiental i 

identifica accions que 

contribueixen a l’estalvi 

energètic: aigua i llum. 

Coneix i utilitza el noms 

d'alguns companys/es de 

classe 

 Coneix i identifica les 

dependències de l’escola i 

també les persones, les 

activitats i alguns dels elements 

dels espais. 

Reconeix la figura de la mestra 

i de l’ajudant i utilitza els seus 

noms. 

Anomena i coneix les noves 

persones, els espais i les 

activitats que es duen a terme 

a l’escola. 

Distingeix les diferents 

dependències d’un habitatge i 

els seus usos, com també els 

objectes que s’hi troben 

(família) 
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  Reconeix els serveis i les 

activitats de la seva localitat i 

els associa amb les persones 

que les duen a terme. 

Reconeix el rol dels membres 

de la seva pròpia família. 

Coneix i valora els membres de 

la seva família i la relació que 

s’estableix entre ells.  

 

Coneix i compleix les normes 

de convivència. 

Coneix i compleix les normes 

de convivència. 

Coneix i compleix les normes 

de convivència. 

  Cuida els materials i l'entorn on 

es realitzen les seves activitats. 

Identifica i nombra diferents 

mitjans de transport. 

  

Coneix elements de l’entorn 

urbà i rural. 

  

Coneix diferents mitjans de 

transport: aeris terrestres i 

marítims. 

  

 

 

 Coneix el món dels  castells en 
l’edat mitjana. 
 

  Coneix les principals 
característiques de l’Egipte. 
 

  
Coneix diferents costums i 

tradicions d’Andorra. 

  Coneix estratègies per Reduir, 
Reciclar i Reutilitzar. 

  
Identifica i anomena alguns 

dels components del medi 

natural i establir la relació entre 

ells. 

 

 Valora la importància de seguir 

una bona alimentació sana i 

equilibrada. 

Valora la importància de seguir 

una bona alimentació sana i 

equilibrada. 
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Participa en els costums i les 

manifestacions culturals de 

l’entorn. 

S’interessa i participa de gust 

pels costums i les 

manifestacions culturals de 

l’entorn. 

S’interessa i participa de gust 

pels costums i les 

manifestacions culturals de 

l’entorn. 

Coneix festes i celebracions 

populars del seu entorn. 

Reconeix festes i celebracions 

populars del seu entorn. 

Identifica festes i costums 

vinculats als cicles naturals 

(estacions de l'any). 

Coneix i anomena objectes 

quotidians de l’escola. 

  

Crea i segueix conjunts 

d’instruccions, pas a pas, per 

contemplar tasques. 

Desenvolupa programes 

senzills amb seqüències 

d’instruccions ordenades, per 

tal de resoldre tasques simples. 

Compren i verbalitza els 

resultats desitjats d’un 

programa senzill. 

Desenvolupa programes 

senzills amb seqüències 

d’instruccions ordenades, per 

tal de resoldre tasques simples. 

Coneix la forma en què els 

programes representen 

informació. 

Identifica i corregeix errades en 

programes formats per 

seqüències simples. 

 Compren i verbalitza els 

resultats desitjats d’un 

programa senzill. 

 

Experimentació amb diferents 

materials. 

Coneix i es familiaritza amb 

diferents invents de la nostra 

història. 

Experimentació amb diferents 

materials. 

Operacions (concepte): 

agrupar, afegir i treure. 

Operacions (concepte): la 

suma. 

Operacions (concepte): la 

suma i la resta. 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Les valoracions que donem en l’informe trimestral, de major a menor grau d’assoliment, són les 

següents: 

 

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 


