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ETAPA Educació Infantil  

CURS 21-22 

ÀREA/MATÈRIA Coneixement d’un mateix 

GRUP/GRUPS 3,4,5 anys 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

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

DATA ELABORACIÓ: Setembre de 2021 

 

1. OBJECTIUS 

1. Reconèixer-se com una persona diferent de les altres i formar-se una imatge ajustada i positiva de 

si mateix, desenvolupant sentiments d’autoestima i autonomia personal. 

 

2. Progressar en el control del cos, desenvolupant la percepció sensorial i ajustant el to, l’equilibri i la 

coordinació del moviment a les característiques del context. 

 

3. Conèixer i representar el seu cos, alguns dels seus elements i funcions, descobrint les seves 

possibilitats d’acció i d’expressió. 

 

4. Identificar necessitats, sentiments, emocions o preferències, i ser capaços progressivament, de 

denominar-los d’expressar-los i de comunicar-los, identificant i respectant, gradualment, també els 

dels altres. 

 

5. Realitzar, de manera autònoma, activitats habituals i treballs senzills per resoldre problemes de la 

vida quotidiana, augmentant el sentiment d’autoconfiança i la capacitat d’iniciativa. 

 

6. Progressar en l’adquisició d’hàbits i  actituds relacionats amb el benestar emocional, gaudint de les 

situacions quotidianes d’equilibri i tranquil·litat.  

 

7. Adequar el seu comportament a les necessitats i requeriments dels altres, desenvolupant actituds i 

hàbits de respecte, ajuda i col·laboració, evitant actituds de submissió o domini. 

 

8. Desenvolupar estratègies per satisfer de manera autonomia les seves necessitats bàsiques 

d’afecte, joc, alimentació, moviment, exploració,  higiene, salut i seguretat, manifestant satisfacció 

per tot allò que s’ha aconseguit. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
3 anys: 

 
Primera avaluació:  96 sessions  

Unitat didàctica 1: Arribada a l’escola  28 sessions 

Unitat didàctica 2: Mira la tardor  28 sessions 

Unitat didàctica 3: Un Nadal en família  28 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  12 sessions 
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Segona avaluació:   84 sessions 

Unitat didàctica 5: Ai, quin fred fa!  28 sessions 

Unitat didàctica 6:  El Carnaval  28 sessions 

Unitat didàctica 7:  La Pasqua i la gallina  28 sessions 

 
Tercera  avaluació:  65 sessions  

Unitat didàctica 8: La granja  28 sessions 

Unitat didàctica 9: Els peixos i el meu nom  31 sessions 

Unitat didàctica 10: Tallers d’estiu  6 sessions 

 
 

4 anys 
 
Primera avaluació:  98 sessions 

Unitat didàctica 1: El nom de la classe  31 sessions 

Unitat didàctica 2: La família  28  sessions 

Unitat didàctica 3: La xocolata  28 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  11 sessions  

 
Segona avaluació:  84 sessions 

Unitat didàctica 5: Mirem l’hivern per un forat  28 sessions 

Unitat didàctica 6:Els invents   28 sessions 

Unitat didàctica 7: La mongetera màgica  28 sessions 

 
Tercera avaluació:   65 sessions 

Unitat didàctica 8: Un esclat de colors   28 sessions 

Unitat didàctica 9: Els dinosaures   29 sessions  

Unitat didàctica 10: Tallers estiu   7 sessions  

 
 

5 anys 
 

Primera avaluació: 97 sessions  

Unitat didàctica 1: Costums i tradicions d’Andorra   31 sessions 

Unit at didàctica 2: Els animals salvatges i domèstics  28 sessions 

Unitat didàctica 3: Reduïm, reutilitzem i reciclem  28 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  10 sessions) 

 
Segona avaluació: 84 sessions 

Unitat didàctica 5: La màgia de l’hivern 28 sessions 

Unitat didàctica 6:Les dents 28 sessions 

Unitat didàctica 7:Experimentació 28 sessions 
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Tercera avaluació: 68 sessions 

Unitat didàctica 8: Els castells 28 sessions 

Unitat didàctica 9: Egipte 34 sessions 

Unitat didàctica 10: Tallers d’estiu   6 sessions 
 

 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Coneixement progressiu de l’esquema corporal i control del cos de manera global i sectorial, 

manifestant confiança en si mateix i envers els altres. Es tindran en compte diferents situacions 

quotidianes com: el joc, les rutines, activitats de classe; la postura i l’equilibri, el control respiratori i 

la coordinació motriu. En aquesta etapa els alumnes han de saber: 

 Reconèixer i anomenar les diferents parts del cos, sabent-les ubicar en el seu cos i en 

el dels altres. 

 Identificar els sentits i la funció que fan i exposar, si poden, exemples de les 

sensacions que perceben amb els sentits. 

 Tenir una imatge positiva d’un mateix i reconèixer les capacitats i limitacions que té. 

 Manifestar respecte, capacitat d’ajuda i col·laboració envers els altres. 

 

2. Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives i regular emocions i 

sentiments.  

S’avaluarà: 

 la participació activa en els diferents jocs de manera positiva mostrant col·laboració i 

ajuda, evitant actituds de domini o submissió. 

 la coordinació de les habilitats de motricitat fina. 

 acceptació de les normes i regulació dels sentiments. 

 

3. Realitzar activitats de manera autònoma i amb iniciativa per satisfer necessitats bàsiques, d’aquesta 

manera anar consolidant els hàbits de cura personal, higiene, salut i benestar. 

 S’avaluarà el grau de consecució dels hàbits , les maneres de desplaçar-se,  les 

ganes de participar en les diferents activitats, saber utilitzar adequadament els 

materials i espais per realitzar les diferents activitats 

 

Criteris d’avaluació per cursos: 

 

3 anys 4 anys 5 anys 

Reconeix la seva imatge en el 

mirall, en fotografies, 

assenyalant les parts més 

significatives del seu cos. 

Localitza i diferencia les 

principals parts del cos, 

segments i òrgans dels sentits 

Reconeix i nombra les 

articulacions i les ubica 

parcialment en si mateix i en els 

altres 

 Associa cada òrgan dels sentits 

amb la funció que realitza 

Identifica les funcions dels 

òrgans dels sentits 

Va adquirint confiança en la 

realització de les activitats 

habituals 

Mostra confiança en la 

realització de les seves 

activitats quotidianes, acceptant 

les correccions dels adults 

Mostra confiança en la utilització 

dels seus recursos, mostrant 

actituds de superació personal i 

acceptant les seves limitacions. 

Accepta la pròpia identitat i les 

seves possibilitats. 
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Respecta les diferències entre 

ambdós sexes 

 

Es relaciona amb els seus 

companys amb respecte, sense 

discriminacions, respectant les 

diferencies entre iguals 

Respecta les característiques 

dels altres, sense discriminació, 

mostrant actituds d’ajuda i 

col·laboració 

Demana ajuda quan ho 

necessita 

 

Mostra autonomia en la 

realització del seu treball 

individual, seguint les 

instruccions que dóna l’adult i 

demana ajuda quan ho 

necessita. 

Mostra autonomia i iniciativa en 

la realització d’activitats 

quotidianes 

Desenvolupa habilitats 

manipulatives com: pintar, 

modelar estampar, arrugar 

paper... 

Desenvolupa destreses 

manipulatives com: pintar, 

modelar, esquinçar....mostrant 

la seva creativitat 

Desenvolupa i controla les 

seves habilitats manipulatives 

(grafomotricitat fina) 

Controla els esfínters.   

Està atent i participa en les 

activitats 

 

Està atent i participa en les 

activitats. 

Està atent i participa en les 

activitats 

Respecta les normes de joc 

amb els companys: comparteix 

les joguines amb els altres, 

col·labora i ajuda en la recollida 

del material de classe, espera el 

seu torn... 

Col·labora amb els seus 

companys. 

Participa en els jocs i accepta 

les normes dels mateixos 

 Ajuda i col·labora en l’ordre i la 

neteja dels espais en el que es 

mou 

Col·labora i ajuda en l’ordre i la 

neteja del seu entorn, entenent 

la importància  de mantenir un 

ambient que genera benestar 

Identifica alguns aliments 

saludables i va adquirint petits 

hàbits d’higiene i cura de si 

mateix 

Mostra autonomia en 

l’adquisició d’hàbits bàsics 

d’alimentació i d’higiene 

personal. 

Adquireix hàbits d’alimentació i 

descans saludable i es 

preocupa per el seu aspecte 

personal 

 Va consolidant la seva lateralitat Aferma la seva lateralitat 

Expressa i exterioritza les 

emocions 

Expressa sentiments d’alegria, 

tristesa, enuig... 

Expressa verbalment i controla 

sentiments i emocions 

Utilitza les normes elementals 

de convivència 

Coneix i utilitza normes 

bàsiques de convivència i 

relació: presentar-se, saludar, 

acomiadar-se.. 

Practica normes bàsiques de 

relació i convivència 

Progressa en l’adquisició 

d’hàbits de salutació, 

agraïment... 

  

 Resol petits conflictes per mitjà 

del diàleg 

Resol conflictes mitjançant la 

reflexió i el diàleg 

  Té iniciativa per aprendre 

habilitats noves 

Es desplaça amb autonomia a 

l’aula, al pati, entrades i sortides 

 Respecta les normes de 

desplaçament evitant riscos 

 
 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 5  de  5 

 

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 

 
 


