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ETAPA Educació Infantil  

CURS 21-22 

ÀREA/MATÈRIA Llenguatges: comunicació i representació 

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. Apropiar-se progressivament dels diferents llenguatges per expressar les seves 

necessitats, preferències, sentiments i representacions de la realitat. 

 

2. Experimentar i expressar-se utilitzant els llenguatges corporal, plàstic, musical i 

tecnològic, per representar situacions, vivències, necessitats i elements de l’entorn 

i provocar efectes estàtics, mostrant interès i gaudiment. 

 

3. Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació de representació, 

aprenentatge i gaudiment, d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua oral 

com un mitjà de regulació de la conducta personal i de la convivència. 

 

4. Comprendre les intencions comunicatives i els missatges del altres nens i adults, 

al  temps que es familiaritza amb les normes que regeixen els intercanvis 

comunicatius i adoptant una actitud favorable envers la comunicació, tant en la    

llengua pròpia com en la llengua estrangera. 

 

5. Apropar-se a les produccions de tradició cultural. Comprendre, recitar, contar i  

recrear textos literaris mostrant actituds de valoració, de   gaudiment i d’interès 

envers ells. 

 

6. Desenvolupar la curiositat i la creativitat interactuant amb produccions plàstiques, 

audiovisuals i tecnològiques, teatrals, musicals o danses, mitjançant la utilització 

de diferents tècniques. 

 

7. Iniciar-se en la lectura i l’escriptura explorant el seu funcionament i valorant-les 

com un instrument de comunicació, d’informació i de gaudiment. 

 

8. Iniciar-se en l’ utilització d’una llengua estrangera amb intenció comunicativa en les 

activitats relacionades amb les situacions habituals de l’aula, i mostrar interès i 

gaudiment al participar en aquests intercanvis. 
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9. Iniciar-se en l ’utilització d’instruments tecnològics, valorant el seu potencial  com 

afavoridors de comunicació, d’expressió i com a font d’informació i diversificació 

d’aprenentatges.  

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
3 anys: 

 

Primera avaluació: 119 sessions  
Unitat didàctica 1: Arribada a l’escola  36 sessions 

Unitat didàctica 2: Mira la tardor  36 sessions 

Unitat didàctica 3: Un Nadal en família  36 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  11 sessions 

 
 

Segona avaluació: 108 sessions 

Unitat didàctica 5: Ai quin fred que fa  36 sessions 

Unitat didàctica 6: El Carnaval  36 sessions 

Unitat didàctica 7: La Pasqua i la gallina  36 sessions 

 
 

 Tercera  avaluació:  85 sessions  

Unitat didàctica 8: La granja  36 sessions 

Unitat didàctica 9: Els peixos i el meu nom  40 sessions 

Unitat didàctica 10: Tallers d’Estiu    9 sessions 

 
 

4 anys: 
 

Primera avaluació: 112  sessions  

Unitat didàctica 1: El nom de la classe  36 sessions  

Unitat didàctica 2: La família  32 sessions 

Unitat didàctica 3: La xocolata  32 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  12 sessions  

 
 

Segona avaluació:  96 sessions 

Unitat didàctica 5: Mirem l’hivern per un forat  32 sessions 

Unitat didàctica 6: Els invents   32 sessions 

Unitat didàctica 7: La mongetera màgica  32 sessions 

 
 

Tercera avaluació: 75  sessions 
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Unitat didàctica 8: Un esclat de colors   32 sessions 

Unitat didàctica 9: Els dinosaures  35 sessions  

Unitat didàctica 10: Tallers d’Estiu    8 sessions  

 
 

5 anys: 
 

Primera avaluació:113 sessions  

Unitat didàctica 1: Costums i tradicions 
d’Andorra 

 36 sessions 

Unitat didàctica 2: Els animals salvatges i 
domèstics 

 32 sessions 

Unitat didàctica 3: Reduïm, reutilitzem i 
reciclem 

 32 sessions 

Unitat didàctica 4: Tallers de Nadal  13 sessions 
 

 
 

Segona avaluació: 96 sessions 

Unitat didàctica 5: La màgia de l’hivern  32 sessions 

Unitat didàctica 6: Les dents  32 sessions 

Unitat didàctica 7: Experimentació  32 sessions 

 
 

Tercera avaluació: 78 sessions 

Unitat didàctica 8: Els castells   32 sessions 

Unitat didàctica 9: Egipte  37 sessions 
 

Unitat didàctica 10: Tallers d’Estiu    9 sessions 
 

 
 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
1. Participar en situacions comunicatives per mitjà de converses, rotllana i jocs 

d’interacció social. 

 

2. Utilitzar la llengua oral de la manera més convenient per a la comunicació amb els 

iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives i entendre missatges 

orals diversos, mostrant una actitud d’escolta atenta i respectuosa. 

 

3. Mostrar interès pels textos escrits presents a l’aula i en l’entorn més pròxim, 

iniciant-se en el seu ús, en la comprensió de les seves finalitats i en els 
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coneixements de les seves característiques del codi escrit. Interessar-se  i 

participar en les situacions de lectura i escriptura que es proposen a l’aula. 

 

4. Expressar-se i comunicar-se utilitzant mitjans materials i tècniques pròpies dels 

diferents tipus de llenguatges: artístics, tecnològics i audiovisuals, mostrant interès 

per explorar possibilitats, per gaudir amb les seves produccions i per compartir amb 

els altres, les experiències estètiques i comunicatives. 

 

L’avaluació és global, continua i formativa. Les entrevistes amb les famílies, 

l’observació sistemàtica i l’anàlisi de produccions dels infants constitueixen les 

principals fonts d’informació del procés d’avaluació. 

 

Per avaluar als alumnes farem servir l’observació directa i sistemàtica de cada un dels 

nostres alumnes, per tal de comprovar que saben fer, l’ajuda que necessiten i 

l’evolució que experimenten. Sempre partirem dels coneixements previs dels alumnes. 

Aquesta observació individualitzada quedarà reflectida en una llibreta d’avaluació on 

figuraran tots els conceptes, procediments i valors dels ítems d’avaluació del 

trimestre. També utilitzarem la informació que ens aportarà cada un dels treballs 

individualitzats, realitzats en diferents situacions i suports fent un recull sistemàtic de 

les seves produccions. Al mateix temps farem un  recull sobre la consecució dels 

hàbits de treball. 

 

L’expressió oral, l’avaluarem a partir de les exposicions que facin els nens en la 

rotllana explicant vivències pròpies, d’un tema proposat per la mestra, idees extretes 

de l’explicació d’un conte (personatges, accions..), expressar emocions, necessitats, 

salutacions... 

Es tindrà en compte l’estructuració de les frases, l’aprenentatge aconseguit del lèxic i 

el seu ús correcte. Els alumnes de 4 anys realitzen l’activitat d’animació a la lectura 

setmanalment amb tot el grup-classe i es visualitza en cada sessió un vídeo gravat 

per les famílies tot explicant un conte. 

 

Expressió escrita, l’avaluació es fa a partir dels treballs realitzats pels alumnes en les 

diferents àrees que es treballen a Infantil. 

A 3 anys, s’avaluarà la realització de diferents traços per iniciar-se en l’escriptura.  

El reconeixement del seu nom per arribar a final de curs escrivint-lo, sempre amb 

lletra de pal.  

A 4 anys s’avaluarà els diferents traços treballats, el reconeixement i escriptura del 

propi nom i el primer cognom, el dels companys, escriure la data a la pissarra, etc. 

A 5 anys s’avaluarà saber escriure nom i cognom i reconèixer i escriure el nom 

d’alguns companys. Escriure paraules del vocabulari treballat. Distingir paraules 

curtes i llargues amb els cops de veu. Realització de diferents grafismes.  
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Lectura, a infantil valorarem l’actitud del nen davant la lectura o explicació d’un conte 

per part de la mestra. Si gaudeix de l’activitat de mirar un conte de la biblioteca d’aula 

o de la secció. 

A 5 anys valorarem l’aprenentatge d’iniciació a la lectura a través del nom dels nens, 

de paraules o frases escrites per la mestra, de llibres amb textos molt breus, 

d’etiquetes de productes..... 

 

Expressió plàstica, s’avaluarà les diferents tècniques proposades a cada un dels 

cursos, els hàbits de treball, el grau de creativitat, etc. 

Cada mes farem un dibuix lliure que es ficarà al portfoli i que es lliurarà a final d’etapa 

d’educació Infantil. 

 

 

Criteris d'avaluació per cursos: 

 

3 anys 4 anys 5 anys 

Desenvolupa capacitats 

d’atenció auditiva i es capaç de 

dir la font del so o soroll. 

 

  

Desenvolupa capacitats 

d’escolta. 

 

  

Escolta atentament i comprèn 

l’argument dels contes treballats. 

  

Comprèn poemes, cançons i 

dites. 

 

Comprèn i recita poemes, 

endevinalles, cançons amb el 

ritme i l’entonació adients. 

 

Comprèn i recita poemes, 

endevinalles, cançons amb el 

ritme i l’entonació adients. 

 

  S’inicia en la comprensió i 

resolució d’endevinalles. 

Amplia progressivament el seu 

vocabulari i l’utilitza de manera 

espontània. 

 

Amplia progressivament el seu 

vocabulari 

Amplia progressivament el seu 

vocabulari. 

Mostra interès per millorar les 

seves produccions. 

Elabora frases en concordança 

de gènere i nombre. 

Construeix frases simples. 
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Consolida la lectura d’imatges 

seqüenciades. 

S’inicia en la narració d’històries 

o contes respectant la seqüència 

temporal. 

Construeix frases en present, 

passat i futur utilitzant els temps 

verbals adequats. 

Participa en els diàlegs de 

manera coherent i respectant el 

torn de paraula. 

Participa en els diàlegs entre 

vàries persones respectant les 

normes que regeixen els 

intercanvis comunicatius 

(escoltar els altres i esperar el 

torn de paraula). 

Dialoga respectant les normes. 

S’expressa correctament.   

  Reconeix i interpreta cartells 

informatius. 

 Comprèn el concepte de la 

descripció i és capaç de 

descriure persones, utilitzant el 

vocabulari adient. 

 

Consolida la lectura d’imatges 

seqüenciades. 

 Llegeix i construeix frases amb 

pictogrames i targetes de 

vocabulari. 

  Té cura dels llibres i  els utilitza 

de manera correcta. 

Relata de manera ordenada i 

entenedora petites històries 

relacionades amb experiències 

personals i de la vida quotidiana. 

Relata de manera ordenada i 

entenedora petites històries 

relacionades amb experiències 

personals i de la vida quotidiana. 

Relata petites històries o 

narracions relacionades amb 

experiències personals i de la 

vida quotidiana. 

 

Reconeix el seu nom d’entre 

d’altres. 

  

S’inicia en l’escriptura del seu 

propi nom. 

Escriu el primer cognom sense 

model. 

Escriu correctament el nom i els 

dos cognoms sense suport 

visual. 

Escriu correctament el seu nom i 

reconeix el nom escrit d’algun 

company. 

Reconeix el segon cognom i el 

primer cognom d’alguns 

companys. 

 

  Explica accions de causa  i  

efecte. 

 

 

 

Reconeix auditivament alguns 

sons que formen les paraules. 

Reconeix els fonemes i les 

grafies de l’abecedari. 
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 Reprodueix fonèticament alguns 

sons d’algunes de les lletres de 

l’abecedari. 

Identifica i discrimina paraules 

curtes i llargues i les representa 

amb el seu codi. 

 S’inicia en l’escriptura lliure de 

paraules. 

S’inicia en l’escriptura de 

paraules sense suport. 

  Li agrada construir paraules amb 

els diferents sons que coneix. 

  Llegeix paraules. 

 Sap copiar paraules. Identifica el nombre dels 

substantius: singular i plural. 

  Està motivat per al procés de la 

lectoescriptura. 

  Li agrada construir paraules amb 

els diferents sons que coneix. 

Reprodueix traços (guiats, en 

vertical, en horitzontal, inclinats, 

semicirculars...). 

Reprodueix traços (guiats, en 

vertical, en horitzontal, en creu, 

inclinats continus, semicirculars, 

en espiral, circulars...). 

Reprodueix traços (verticals, 

horitzontals, en creu, en aspa, 

inclinats continus, semicirculars, 

en espiral, circulars, bucles i 

diferents combinacions). 

Gaudeix a l’hora d’experimentar 

amb les tècniques plàstiques 

treballades. 

Gaudeix experimentant amb 

diferents tècniques i colors.  

Gaudeix experimentant amb 

diferents tècniques i colors. 

 Sap utilitzar i respecta els 

materials de l’expressió plàstica. 

Utilitza adequadament els 

materials per treballar 

l’expressió plàstica. 

Mostra interès i sensibilitat 

envers les obres d’arts. 

Identifica i anomena els autors 

treballats, com també algunes 

de les seves obres i les 

tècniques emprades. 

Mostra sensibilitat envers les 

obres d’arts (escultura i pintura) 

d’autors coneguts. 
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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 

 

 


