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ETAPA Educació Infantil  

CURS 2021-2022 

ÀREA/MATÈRIA 
CONEIXEMENT D’UN MATEIX  I AUTONOMIA PERSONAL 
(PSICOMOTRICITAT I NATACIÓ) 

GRUP/GRUPS 3,4,5 anys 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Raquel Torrejón 

DATA ELABORACIÓ: 05/07/2021 

 

1. OBJECTIUS 

 

1- Adquirir un coneixement segmentari i global del cos que li permeti construir i acceptar 

progressivament una imatge global cada cop més ajustada a sí mateix i que li permeti utilitzar les seves 

possibilitats d’acció, d’exploració i comunicació. 

2-Adoptar una postura adequada en les activitats habituals i exercir un control progressiu sobre 

determinats comportaments funcionals associats. 

3-Orientar-se  i organitzar correctament el marc espacial i temporal de les activitats en diferents 

contextos, escolars i propis de la vida quotidiana. 

4-Adquirir coordinació control dinàmic general (marxa, carrera, salts, girs, etc.) i específic (llançaments, 

recepcions,  etc.). 

5-Adquirir hàbits de treball positius (atenció, constància, organització, ordre, etc.) i mostrar interès per 

aprendre i per participar activament en les diverses tasques, dirigies o creades per ells mateixos. 

6-Veure i acceptar les pròpies limitacions i errors, demanar ajut i assumir les crítiques i les correccions 

del seu comportament i del seu treball amb una actitud positiva. 

7-Evocar experiències, objectes, accions, situacions i esdeveniments viscuts o imaginats i expressar-

los mitjançant les diferents formes de representació.  

8-Utilitzar tècniques associades a les formes de representació plàstica, corporal i verbal per representar 

de manera progressivament acurada aspectes reals o imaginaris. 

10-Explorar les propietat i les possibilitats dels materials i objectes diversos. 

11-Conèixer les normes i els hàbits de comportament social necessaris per facilitar la convivència en 

els grups de què forma part (família, escola i grup d’iguals), i utilitzar-los adequadament per tal 

d’establir vincles fluids de relació i de comunicació.  
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 

3 anys 

Primera avaluació:  22  sessions+ 11 sessions aquàtiques: 9 de Setembre-26 de Novembre 

UD1-Benvinguts 4 sessions:9-17 de Setembre 

UD2-El cos 8 sessions:20 de Setembre-15 d’Octubre 

UD3-L’Espai  10 sessions:18 d’Octubre-26 de Novembre 

Activitats Aquàtiques 11 sessions 

 

Segona avaluació: 24 sessions+12 sessions aquàtiques: 29 de novembre-11 de Març 

UD4-Llencem i rebem 10 sessions: 29 de Novembre-14 de Gener 

UD5-La Coordinació 8 sessions: 17 de Gener-11 de Febrer 

UD6-Els equilibristes  6 sessions: 14 de Febrer-11 de Març 

Activitats Aquàtiques 12 sessions 

 

Tercera  avaluació: 26  sessions+13 sessions aquàtiques: 14 de Març-1 de Juliol 

UD7-La baldufa 6 sessions: 14 de Març-1 d’Abril 

UD8-Saltimbanquis 8 sessions: 4 d’Abril-13 de Maig 

UD9-Ballem! 6 sessions: 16 Maig-1 juny 

UD10-Jocs  6 sessions: 7 de Juny- 23 de Juny 

Tallers setmana: 7 de juny- 1 de Juliol 

Activitats Aquàtiques 13 sessions 

 

4 anys 

Primera avaluació:  22  sessions+ 11 sessions aquàtiques: 9 de Setembre-26 de Novembre 

UD1-Benvinguts 4 sessions:9-17 de Setembre 

UD2-El cos 8 sessions:20 de Setembre-15 d’Octubre 

UD3-L’Espai  10 sessions:18 d’Octubre-26 de Novembre 

Activitats Aquàtiques 11 sessions 

 

Segona avaluació: 24 sessions+12 sessions aquàtiques: 29 de novembre-11 de Març 

UD4-Llencem i rebem 10 sessions: 29 de Novembre-14 de Gener 

UD5-La Coordinació 8 sessions: 17 de Gener-11 de Febrer 

UD6-Els equilibristes  6 sessions: 14 de Febrer-11 de Març 

Activitats Aquàtiques 12 sessions 

 

Tercera  avaluació: 26  sessions+13 sessions aquàtiques: 14 de Març-1 de Juliol 

UD7-La baldufa 6 sessions: 14 de Març-1 d’Abril 

UD8-Saltimbanquis 8 sessions: 4 d’Abril-13 de Maig 
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UD9-Ballem! 6 sessions: 16 Maig-1 juny 

UD10-Jocs  6 sessions: 7 de Juny- 23 de Juny 

Tallers setmana: 7 de juny- 1 de Juliol 

Activitats Aquàtiques 13 sessions 

 

5 anys 

Primera avaluació:  11  sessions+ 11 sessions aquàtiques: 9 de Setembre-26 de Novembre 

UD1-Benvinguts 2 sessions:9-17 de Setembre 

UD2-El cos 4 sessions:20 de Setembre-15 d’Octubre 

UD3-L’Espai  5 sessions:18 d’Octubre-26 de Novembre 

Activitats Aquàtiques 11 sessions 

 

Segona avaluació: 12 sessions+12 sessions aquàtiques: 29 de novembre-11 de Març 

UD4-Llencem i rebem 5 sessions: 29 de Novembre-14 de Gener 

UD5-La Coordinació 4 sessions: 17 de Gener-11 de Febrer 

UD6-Els equilibristes  3 sessions: 14 de Febrer-11 de Març 

Activitats Aquàtiques 12 sessions 

 

Tercera  avaluació: 13  sessions+13 sessions aquàtiques: 14 de Març-1 de Juliol 

UD7-La baldufa 3 sessions: 14 de Març-1 d’Abril 

UD8-Saltimbanquis 4 sessions: 4 d’Abril-13 de Maig 

UD9-Ballem! 3 sessions: 16 Maig-1 juny 

UD10-Jocs  3 sessions: 7 de Juny- 23 de Juny 

Tallers setmana: 7 de juny- 1 de Juliol 

Activitats Aquàtiques 13 sessions 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1-Manifestar un control progressiu del seu cos, global i segmentari, mostrant un coneixement del 

seu esquema corporal, manifestant confiança en les seves possibilitats i respecte als altres. 

 

2-Mostrar una millora de les habilitats motrius i participar en jocs, regulant progressivament 

l’expressió de sentiments i emocions. 

 

3-Mostrar certa autonomia en l’adquisició d’hàbits elementals d’ordre, interès i participació. 

 

4-Participar en situacions comunicatives a través de jocs. 
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5-Utilitzar la llengua oral de forma convenient per a comunicar-se amb els altres i els adults, 

mostrant una actitud d’escolta i respectuosa.  

 

6-Comunicar-se amb els recursos expressius del cos. 

  
Els criteris d’avaluació per cursos: 

 

Esquema corporal 

Assenyalar les diferents parts del cos indicades: 

-I3: Parts de la cara i extremitats. 
-I4: Parts de la cara i del tronc. 
-I5: Parts del cos i articulacions. 
 

Orientació Espacial 

Situar-se, segons la consigna,  
-I3: a dalt-a baix, dins-fora. 
-I4: devant-darrere; sobre-sota, dins-fora. 
-5:devant-darrere; a dalt-a baix, sobre-sota, dins-fora, un costat i l’altre, d’un objecte determinat (cadira, 
cercle). 
 
 

Llençaments i recepcions 

Llençar una pilota, amb una mà, dins d’una cistelleta. 

Llençar i agafar una pilota amb les dues mans 

 

Girs 

-I3: fer rodar l’esquena de forma rodona. 
-I4: Tombarella endavant. 
-I5: Tombarella endavant. 

 

Equilibri 

Equilibri estàtic: amb les mans a la cintura, peu coix a l’alçada del genoll, mantenir la posició 3, 6 i 8’’. 
(I3, I4, I5); reproducció d’una figura d’acroesport. 
Equilibri dinàmic: passar per sobre d’una barra d’equilibri. 
 

Salts 

Salt en profunditat: saltar des d’una alçada determinada i caure sobre una màrfega (I3, I4, I5). 
Circuit de diferents tipus de salt: salt peus junts dins de cercles; salt  d’una distància determinada 
(riu) marcada per dues CORDES, de material tou, alternatiu als totxos. (I3, I4, I5). 
 

Coordinació (ull-mà,botar) 

-I3: deixar caure la pilota amb les dues mans i agafar-la. 
-I4: botar una pilota 3 cops seguits de forma estàtica; execució d’un circuit amb coordinació de ull-mà i 
ull–peu. 
-I5: botar una pilota 5 cops seguits de forma estàtica i botar una pilota en un petit desplaçament; 
execució d’un circuit amb coordinació de ull-mà i ull–peu. 
 
Expressió corporal 
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-I3, I4, I5: reproducció d’una coreografia senzilla. 
 
 
Activitats aquàtiques:  
-I3: familiaritzar-se amb el medi aquàtic, iniciar-se en el desplaçament amb cinturó; fer bombolles. 
-I4: confiar en el medi, iniciar-se en el desplaçament autònom sense suport; iniciar-se en el control de la 
respiració; mantenir una postura relaxada a l’aigua. 
-I5: evolucionar en el desplaçament sense suport, mostrar domini de la flotació ventral i dorsal; iniciar-
se en l’estil de crol i esquena, salt de cap i recollida d’objectes del fons de l’aigua. 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Criteris de qualificació: 

Les valoracions que donem, de major a menor grau d’assoliment, són les següents: 

 

A: assoleix els objectius 

B: En procés 

C: No assoleix els objectius 

 


