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OBJECTIUS D'ETAPA

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL

Objectius generals

En relació amb l’àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal, la intervenció educativa en el segon cicle de l’educació infantil

es dirigirà al desenvolupament de les següents capacitats:

1.  Incrementar progressivament la consciència de si mateix i formar una imatge positiva a través del moviment, del joc i de la

interacció amb els altres.

2.  Conèixer  i  representar el  propi  cos,  els seus elements i  algunes de les seves funcions,  descobrint  les seves possibilitats

d’expressió, i controlant cada vegada més els gestos i moviments.

3.  Identificar  gradualment  les  pròpies  característiques,  possibilitats  i  limitacions,  desenvolupant  sentiments  d’autoestima  i

autonomia personal i gaudint de les pròpies descobertes i conquestes.

4.  Identificar i acceptar els propis sentiments, emocions, necessitats, vivències o preferències i ser cada cop més capaços de

denominar-los, expressar-los, regular-los i comunicar-los als altres.

5.  Identificar i respectar als altres valorant-los i rebutjant les actituds discriminatòries.

6.  Adquirir progressivament seguretat emocional i afectiva per establir vincles personals d’afecte dins la vida del grup.

7. Realitzar,  de  manera  cada  cop  més  autònoma,  activitats  habituals  i  tasques  senzilles  per  resoldre  problemes  de  la  vida

quotidiana.

8.  Orientar-se i actuar cada cop més autònomament en els espais quotidians tenint en compte l'organització espacial i temporal.

9.  Ajustar progressivament els ritmes individuals a les rutines de la vida quotidiana i del grup.



10.Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionades amb el benestar, la seguretat, la higiene, l’alimentació, l’ordre i el treball.

BLOC 1. EL COS I LA PRÒPIA IMATGE

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Aprofundiment  en
l'exploració i identificació de les
parts del cos.
 Representació  més
detallada de les principals parts
del cos.
 Percepció  dels  propis
canvis físics (augment de talla,
pes…)
 Utilització dels sentits per
percebre  les  sensacions  i
percepcions del propi cos i dels
altres
 Identificació,
manifestació, regulació i control
progressiu  de  les  necessitats
bàsiques del cos.

Mostrar  un  coneixement  progressiu  del  propi
esquema corporal  i  controlar  progressivament
el  propi  cos,  globalment  i  segmentàriament;
manifestar confiança en les pròpies possibilitats
i respecte cap als altres i formar-se una imatge
ajustada i positiva de si mateix.

Mostra  un  coneixement  progressiu  del  propi
esquema corporal  i  controla progressivament el
propi  cos,  globalment  i  segmentàriament;
manifestant confiança en les pròpies possibilitats
i respecte cap als altres i formar-se una imatge
ajustada i positiva de si mateix.

 Percepció de l’adquisició
de  noves  habilitats  i
competències relacionades amb
el pas del temps.
 Acceptació de sí mateix i
de les pròpies possibilitats

Demostrar  progressiva  autonomia  en  les
activitats  i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,
adoptar  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptar-se  a  les  noves  situacions  i
aprenentatges.

Demostra progressiva autonomia en les activitats
i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,  adoptant
hàbits de cura personal i d'ordre i adaptant-se a
les noves situacions i aprenentatges.

 Acceptació  i  respecte
envers dels altres
 Respectar  els
sentiments,  emocions,
vivències,.... dels altres
 Demostració  d'afecte  a

Relacionar-se  positivament  amb  els  altres,
respectar  la  seva  diversitat  personal,  física,
intel·lectual  o  cultural  i  col·laborar  amb  ells,
harmonitzant els seus interessos amb els dels
altres.

Es  relaciona  positivament  amb  els  altres,
respectant  la  seva  diversitat  personal,  física,
intel·lectual  o  cultural  i  col·laborant  amb  ells,
harmonitzant  els  seus  interessos  amb els  dels
altres.



altres infants i adults
 Identificació,  comprensió
i  expressió  dels  propis
sentiments.
 Superació  de  temors,
pors,...
 Identificació i comprensió
progressiva de la pròpia història
personal

Adquirir  progressiva  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostrar  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

Adquirir progressivament  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostrant  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

BLOC 2. JOC I MOVIMENT

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Gust  pel  joc  i  l'activitat
sensoriomotriu.
 Participació positiva i esforç
personal  en  les  experiències
sensoriomotrius.
 Conscienciació  i  gust  per
les  activitats  tranquil·les  i  estones
de calma.
 Comprensió,  acceptació  i
posada en pràctica de normes per
jugar.
 Simulació  de  rols  i  estats
d'ànim diferenciats.
 Iniciativa en l'acció i en els
nous aprenentatges, mantenint una
actitud  de  superació  de  les
dificultats.

Participar en jocs, mostrant destreses motores i
habilitats  manipulatives,  i  regulant  l'expressió
de sentiments i emocions.

Participa en jocs, mostrant  destreses motores i
habilitats manipulatives, i regulant l'expressió de
sentiments i emocions.

 Control  progressiu  global  i
segmentari  del  cos,  l'equilibri  i  la
respiració.
 Control  progressiu  de  la

Mostrar  un  coneixement  progressiu  del  propi
esquema corporal  i  controlar progressivament
el  propi  cos,  globalment  i  segmentàriament;
manifestar  confiança  en  les  pròpies

Mostra  un  coneixement  progressiu  del  propi
esquema corporal i controlant progressivament el
propi  cos,  globalment  i  segmentàriament;
manifestant confiança en les pròpies possibilitats



coordinació viso-motriu.
 Control  progressiu del  to
postural.
 Exploració  i  presa  de
consciència  progressiva  de  les
pròpies possibilitats i limitacions,
valorant també les dels altres.
 Orientació progressiva en
l'espai  i  en  el  temps  utilitzant
nocions bàsiques.

possibilitats i respecte cap als altres i formar-se
una imatge ajustada i positiva de si mateix.

i respecte cap als altres i formar-se una imatge
ajustada i positiva de si mateix.

BLOC 3. L'ACTIVITAT I LA VIDA QUOTIDIANA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Iniciativa  i  progressiva
autonomia en les activitats de la
vida  quotidiana,  realitzant-les
amb satisfacció.

Realitzar  de  forma autònoma i  amb iniciativa
activitats  habituals  per  satisfer  necessitats
bàsiques; consolidar progressivament hàbits de
cura personal, higiene, salut i benestar.

Realitza  de  forma  autònoma  i  amb  iniciativa
activitats  habituals  per  satisfer  necessitats
bàsiques; consolidant progressivament hàbits de
cura personal, higiene, salut i benestar.

 Acceptació  de  les
pròpies possibilitats i limitacions
en la realització de tasques.
 Reconeixement  i
acceptació de l'error com a part
del procés d'aprenentatge.

Adquirir  progressiva  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostrar  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

Adquireix  progressivament  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostrant  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

 Normes  que  regulen  la
vida quotidiana.  
 Planificació  seqüencial  i
desenvolupament de l'acció per
resoldre tasques.
 Adquisició  d'hàbits
elementals de treball.

Demostrar  progressiva  autonomia  en  les
activitats  i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,
adoptar  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptar-se  a  les  noves  situacions  i
aprenentatges.

Demostra progressiva autonomia en les activitats
i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,  adoptant
hàbits de cura personal i d'ordre i adaptant-se a
les noves situacions i aprenentatges.



 Responsabilitat,
participació  i  consens  en  les
tasques de grup.
 Acceptació  de  les
normes  que  faciliten  l'activitat
compartida.
 Actitud  positiva  per
establir  relacions  d'afecte  amb
els iguals i els adults.
 Actitud  d'ajuda  i
cooperació respecte als altres.

Relacionar-se  positivament  amb  els  altres,
respectar  la  seva  diversitat  personal,  física,
intel·lectual  o  cultural  i  col·laborar  amb  ells,
harmonitzant els seus interessos amb els dels
altres.

Es  relaciona  positivament  amb  els  altres,
respectant  la  seva  diversitat  personal,  física,
intel·lectual  o  cultural  i  col·laborant  amb  ells,
harmonitzant  els  seus  interessos  amb  els  dels
altres.

BLOC 4. LA CURA PERSONAL I LA SALUT

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Pràctica  d'hàbits
d'higiene,  cura  personal  i
alimentació,  utilitzant
adequadament  espais,
elements i objectes.
 Cura  de  la  higiene
personal i  gust per un aspecte
personal acurat.

Demostrar  progressiva  autonomia  en  les
activitats  i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,
adoptar  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptar-se  a  les  noves  situacions  i
aprenentatges.

Demostra  progressivament  autonomia  en  les
activitats  i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,
adoptant  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptant-se  a  les  noves  situacions  i
aprenentatges.

 Petició  i  acceptació
d'ajuda.

Adquirir  progressiva  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostrar  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

Adquireix  progressivament  seguretat  afectiva  i
emocional,  mostra  iniciativa,  confiança  en  sí
mateix i desig de superació de les dificultats.

 Col·laboració  en  el
manteniment  de  la  higiene  de

Realitzar  de  forma  autònoma  i  amb  iniciativa
activitats  habituals  per  satisfer  necessitats

Realitza  de  forma  autònoma  i  amb  iniciativa
activitats  habituals  per  satisfer  necessitats



l'entorn
 Comprensió i acceptació
de  les  normes  de
comportament  relacionades
amb  el  menjar,  els
desplaçaments,  el  descans,  la
higiene i l'ordre.
 Valoració  crítica  de
factors i pràctiques socials que
afavoreixen o no la salut.
 Valoració  ajustada  dels
factors  de risc  per  a  la  pròpia
salut  i  per  a  la  dels  altres,
adoptant  comportaments  de
prevenció  i  seguretat  en
situacions habituals.
 Tranquil·litat  i
col·laboració  en  situacions  de
malaltia  i  petits  accidents,
acceptant  l'ajuda  i  protecció
dels altres.

bàsiques;  consolidar  progressivament  hàbits
de cura personal, higiene, salut i benestar.

bàsiques; consolidant progressivament hàbits de
cura personal, higiene, salut i benestar.

ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN

Objectius generals

En relació  amb l’àrea  de  coneixement  de  l’entorn,  la  intervenció  educativa  en  el  segon  cicle  de  l’educació  infantil  es  dirigirà  al

desenvolupament de les següents capacitats:

1.  Observar i explorar de forma activa estímuls sensorials i el propi entorn i identificar-ne els principals elements.



2.  Observar i explorar les propietats sensorials, els canvis i les transformacions d’objectes i materials a través de l’experimentació i

la manipulació, anticipant i comprovant els resultats de les accions realitzades.

3.  Relacionar-se amb els altres, de forma cada cop més equilibrada i satisfactòria.

4.  Participar activament en la preparació i realització de les activitats que es proposen en l’entorn escolar i, progressivament, en la

presa  de  decisions  de  caràcter  grupal  (converses,  assemblees,  negociacions,  votacions,  torns  de  paraula,  petits  debats...),

col·laborant en el manteniment i cura dels objectes i espais col·lectius.

5.  Conèixer diferents grups socials pròxims a la seva experiència, generant actituds d’amistat, confiança, respecte i estimació.

6.  Conèixer alguns elements de l’entorn sociocultural proper identificant el paper de les persones que hi formen part i valorant la

seva feina.

7.  Identificar i valorar alguns trets culturals propis de les Illes Balears: festes, tradicions i costums...,  participant activament en

algunes.

8.  Respectar les cultures diferents de la pròpia valorant-les com a font d’enriquiment i d’aprenentatge.

9.  Iniciar-se en les habilitats matemàtiques i en el seu llenguatge a partir de situacions significatives.

10.  Descobrir  algunes aplicacions de la  matemàtica  en la  realitat  quotidiana i  participar  de  forma activa  en les experiències,

plantejant i verificant hipòtesis de solució de situacions i aportant estratègies personals de resolució.

11.  Identificar alguns canvis de l’entorn i del propi cos lligats al pas del temps i a les rutines quotidianes.

12.  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 que contribueixin al seu equilibri i conservació: consum racional, estalvi

energètic i d’aigua, reciclatge, reutilització...

13.  Mostrar interès pel coneixement i cura dels éssers vius i pels altres elements i objectes del medi natural i social, valorant la seva

importància i la de la seva conservació per a la vida humana.



BLOC 1. MEDI FÍSIC: ELEMENTS, RELACIONS I MESURA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Exploració i  manipulació
d'objectes  i  matèries  del  medi
proper, a través dels sentits i de
les accions.
 Identificació  de  les
sensacions  a  través  dels
sentits.
 Reconeixement
d'objectes  de  l'entorn  i  de  la
vida quotidiana.
 Actitud  positiva  a  l'hora
de compartir objectes i realitzar
experimentacions.
 Iniciació  al  treball
científic:  anticipació, formulació
d'hipòtesis  i  comprovació  de
resultats.

Demostrar interès i curiositat per l'observació,
l'exploració  i  el  reconeixement  de  les
característiques  i  dels  elements  de  l'entorn
físic, natural i sociocultural, establir relacions
senzilles  d'interdependència  i  manifestar
actituds  de  respecte  i  de  conservació  de
l'equilibri del medi.

Demostra  interès  i  curiositat  per  l'observació,
l'exploració  i  el  reconeixement  de  les
característiques  i  dels  elements  de  l'entorn  físic,
natural i sociocultural,  estableix relacions senzilles
d'interdependència i manifesta actituds de respecte
i de conservació de l'equilibri del medi.

 Interès  i  gust  per
resoldre  situacions  de  la  vida
quotidiana  a  través  dels
recursos matemàtics.
 Classificació,
comparació  i  ordenació  de
diferents  col·leccions
d'objectes.
 Observació  i  presa  de
consciència  de  la  funcionalitat
dels  nombres  en  la  vida
quotidiana:
 Quantitat -grafia de l'1 al

Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per
a investigar i  comprendre algunes situacions
de la realitat quotidiana, discriminar objectes i
elements de l'entorn immediat i  actuar sobre
ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i
col·leccions segons semblances i diferències
ostensibles,  discriminar  i  comparar  algunes
magnituds i quantificar col·leccions mitjançant
l'ús de la sèrie numèrica.

Utilitza  les  habilitats  logicomatemàtiques  per  a
investigar  i  comprendre  algunes  situacions  de  la
realitat quotidiana, discriminar objectes i elements
de  l'entorn  immediat  i  actua  sobre  ells.  Agrupa,
classifica i  ordena elements i  col·leccions segons
semblances i diferències ostensibles, discriminar i
comparar  algunes  magnituds  i  quantificar
col·leccions mitjançant l'ús de la sèrie numèrica.



3.
 Exploració  i  identificació
de  diferents  conceptes
matemàtics:  gros/petit,
molts/pocs, curt/llarg, mitjà, ple/
buit.
 Nocions  bàsiques
d'orientació i situació en l'espai:
davant/darrera,  enmig,
dalt/baix,  dins  /  fora,  amunt  /
avall,  aprop/enfora,
junts/separat.
 Primeres  vivències  i
representació  del  temps:
abans/ara/després,  ahir/
avui/demà,  dia/nit,  estacions,
de pressa/poc a poc, dies de la
setmana.
  Resolució  progressiva
de problemes matemàtics

BLOC 2. APROXIMACIÓ A LA NATURA

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ



 Identificació d'éssers vius i
d'altres matèries de l'entorn.
 Aproximació  al  cicle  vital
dels éssers vius.
 Interès  i  gust  per  les
relacions  amb  els  animals  i  les
plantes.  Identificant  les  seves
necessitats i tenir-ne un respecte.
 Relacions  que  es  donen
entre  les  persones,  animals  i  les
plantes.
 Exploració  de  l'entorn:
observació  i  diferenciació    dels
canvis  climatològics   i  temporals
que es produeixen a la natura tan
de forma natural com els produïts
per la mà de l'home.
 Observació  de  fenòmens
del  medi  natural:  pluja,  vent,  dia,
nit..
  Valoració  i  contribució  a
les  actuacions  adequades  per
mantenir un entorn net i saludable.
 Responsabilitat  a  l'hora
d'adquirir  hàbits  de  reciclatge  i
reutilització de material.
 Sensibilització  per  la
natura  i  realització  d'activitats
relacionades amb l'entorn natural
valorant la seva importància per
la salut i el benestar.

Demostrar interès i curiositat per l'observació,
l'exploració  i  el  reconeixement  de  les
característiques  i  dels  elements  de  l'entorn
físic, natural i sociocultural, establir relacions
senzilles  d'interdependència  i  manifestar
actituds  de  respecte  i  de  conservació  de
l'equilibri del medi.

Demostra  interès  i  curiositat  per  l'observació,
l'exploració  i  el  reconeixement  de  les
característiques  i  dels  elements  de  l'entorn  físic,
natural i sociocultural,  estableix relacions senzilles
d'interdependència i manifesta actituds de respecte
i de conservació de l'equilibri del medi.

BLOC 3. CULTURA I VIDA EN SOCIETAT



CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 La  família  i  l'escola  com  a
principals grups on pertany l'infant.
 Prendre consciència del grup
social al qual pertany (família, escola,
amics, grup- classe...)
 Establiment  i  valoració  de
vincles de relació  amb els  membres
dels  grups  socials  als  qual  pertany,
mostrant  interès  ,  respecte  i
acceptació  de  les  diferències
culturals.  
 Interès  i  respecte  per  la
diversitat cultural, de sexes, llengües,
ètnies,  rols,  professions,  tasques,
càrrecs, edats...de les persones.
 Observació  i  exploració  de
l'entorn  sociocultural  més  immediat,
acceptant les normes que ho regulen.
 Adquisició  progressiva  i
autònoma  de  tasques  i  rutines
familiars  i  escolars,  i  la  seva
anticipació.
 Adquisició,  incorporació  i
acceptació progressiva de les pautes
de comportament.
 Reconeixement,  valoració  i
respecte  per  les  manifestacions
culturals  de  les  Illes  Balears  i  pels
seus trets d'identitat.
 Identificació  d'alguns  canvis
en les  formes de vida  i  costums en
relació amb el pas del temps.
 Utilització  de  diverses
estratègies  per  extreure  noves
informacions.

Identificar els grups socials més significatius
de  l'entorn,  algunes  característiques  de  les
seva  organització  i  els  principals  serveis
comunitaris.  Posar  exemples  de  les  seves
característiques  i  manifestacions  culturals  i
valorar la seva importància.

Identifica  els  grups  socials  més  significatius  de
l'entorn,  algunes  característiques  de  les  seva
organització  i  els  principals  serveis  comunitaris.
Posa  exemples  de  les  seves  característiques  i
manifestacions  culturals  i  valora  la  seva
importància.



ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Objectius generals

En relació amb l’àrea de llenguatges: comunicació i representació, la intervenció educativa en el primer i segon cicle de l’educació

infantil es dirigirà al desenvolupament de les següents capacitats:

1.  Utilitzar la llengua com a instrument de comunicació, de representació, aprenentatge, plaer i expressió.

2.  Expressar emocions, necessitats, sentiments, desitjos, idees i fantasies mitjançant la llengua oral i a través d’altres llenguatges,

servint-se  del gest, el moviment, paraules, imatges, sons…

3.  Explorar i gaudir de les possibilitats expressives del propi cos, d’objectes, materials i instruments.

4.  Adquirir progressivament els recursos conversacionals.

5.  Comprendre les intencions i missatges d’altres infants i adults, adoptant una actitud positiva envers la llengua, tant pròpia com

estrangera.

6.  Comprendre, reproduir i recrear alguns textos orals, literaris i de tradició cultural mostrant actituds de valoració, plaer i interès

cap a ells.

7.  Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura explorant el seu funcionament en contextos significatius i valorant-los

8.  Emprar el llenguatge artístic com a instrument d’expressió personal i de representació d’experiències i de situacions reals o

imaginàries.

9.  Aproximar-se  al  coneixement  d’obres  artístiques  i  als  elements  que  les  componen,  realitzant  activitats  creatives,  de

representació i expressió artística.

10.  Interessar-se, apreciar i respectar les produccions artístiques i expressives pròpies i les dels seus companys.

11.  Conèixer, respectar i estimar la cultura i la llengua pròpia de les Illes Balears i reconèixer algunes de les seves manifestacions

artístiques més rellevants.



12.  Identificar i respectar algunes manifestacions artístiques i expressives d’altres cultures, significatives per l’infant.

13.  Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la comunicació i la informació com a recurs d’aprenentatge i recerca, d’expressió

i de joc, fent-ne un ús responsable i crític.

14.  Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per comunicar-se en activitats dins l’aula, i mostrar interès i gust per

participar en aquests intercanvis comunicatius.

BLOC 1. LLENGUATGE VERBAL
Escoltar, parlar i conversar

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Utilització  i  valoració
progressiva  de  la  llengua  oral
per  relacionar-se,  expressar  i
comunicar  idees,  opinions,
necessitats,  sentiments,
interessos i vivències.
 Ús  progressiu,  segons
l’edat, de lèxic variat i cada cop
més  precís,  estructurant  les
frases de forma apropiada, amb
entonació  adequada  i
pronúncia clara.
 Participació,  iniciativa  i
escolta  activa  en  situacions
habituals,  reals i  funcionals de
comunicació,
 Comprensió  de  les
intencions  comunicatives  dels
adults  i  d’altres  infants  en
situacions de la vida quotidiana

Utilitzar  la  llengua  oral  de  la  forma  més
convenient per una comunicació positiva amb
els seus iguals i  amb els adults, segons les
intencions  comunicatives,  i  comprendre
missatges  orals  diversos,  amb  una  actitud
d'escolta atenta i respectuosa.

Utilitza la llengua oral de la forma més convenient
per una comunicació positiva amb els seus iguals i
amb  els  adults,  segons  les  intencions
comunicatives, i compren missatges orals diversos,
amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.



 Actitud  d’escolta  i
respecte  cap  els  altres  en
diàlegs i converses col·lectives:
torn  de  paraula,  escolta  amb
atenció  i  respecte,  to  de  veu,
fórmules de cortesia.
 Atenció  i  interès  envers
els textos i narracions orals de
tradició  cultural  (poesies,
embarbussaments,
endevinalles...) i pels missatges
i  relats  orals  produïts  per
mitjans audiovisuals.
 Comprensió
d'expressions  orals  en  llengua
estrangera relacionades en les
rutines  i  situacions  habituals
d'aula,  mostrant  una  actitud
positiva cap a aquesta llengua.

Expressar  oralment  missatges  senzills  en
llengua estrangera, mostrar interès i gust per
comunicar-s'hi.

Expressa  oralment  missatges  senzills  en  llengua
estrangera,  mostra  interès  i  gust  per  comunicar-
s'hi.

Aproximació a la llengua escrita

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Valoració de la utilitat de
la  llengua  escrita  com a  mitjà
de  comunicació,  informació  i
plaer.
 Diferenciació  entre  les
formes escrites i  altres formes
d’expressió gràfica i iniciació a
la discriminació fonètica.
 Observació,  manipulació
i ús, gradualment autònom, de

Iniciar-se en els usos socials de la lectura i
l'escriptura, segons el nivell  maduratiu, en la
comprensió  de  les  seves  finalitats  i  en  el
coneixement  de  característiques  del  codi
escrit;  manifestar  interès  i  curiositat  pels
textos escrits en l'aula i en l'entorn pròxim.

S'ha  iniciat  en  els  usos  socials  de  la  lectura  i
l'escriptura, segons el seu nivell  maduratiu, en la
comprensió  de  les  seves  finalitats  i  en  el
coneixement  de  característiques  del  codi  escrit;
manifestant interès i curiositat pels textos escrits en
l'aula i en l'entorn pròxim.



diferents suports  de la llengua
escrita:  llibres,  revistes,  diaris,
cartells,  etiquetes,  mitjans
audiovisuals i informàtics...  per
obtenir informació.
 Iniciació  en  l'ús  de
l'escriptura  i  la  lectura
esforçant-se en el traç.
 Interès  i  atenció  en
l’escolta  de  textos  llegits  o
narrats pels altres.

Utilitzar  la  llengua  oral  de  la  forma  més
convenient per una comunicació positiva amb
els seus iguals i  amb els adults, segons les
intencions  comunicatives,  i  comprendre
missatges  orals  diversos,  amb  una  actitud
d'escolta atenta i respectuosa.

Utilitza la llengua oral de la forma més convenient
per una comunicació positiva amb els seus iguals i
amb  els  adults,  segons  les  intencions
comunicatives, i compren missatges orals diversos,
amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.

Aproximació a la literatura
CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ

 Escolta i  comprensió de
textos  de  tipologies  diverses
(contes,  relats,  rondalles,
llegendes,  poesies,  rimes  o
endevinalles,  dites,  refranys,
embarbussaments...)
 Memorització  i  recitació
de  textos  de  diferents  tipus
segons el nivell maduratiu.
 Participació  creativa  en
jocs lingüístics per a divertir-se i
per a aprendre.
 Dramatització  de  textos
literaris  senzills,  mostrant
interès i plaer per expressar-se
amb  l’ajuda  de  recursos
extralingüístics, segons el nivell

Utilitzar  la  llengua  oral  de  la  forma  més
convenient per una comunicació positiva amb
els seus iguals i  amb els adults, segons les
intencions  comunicatives,  i  comprendre
missatges  orals  diversos,  amb  una  actitud
d'escolta atenta i respectuosa.

Utilitza la llengua oral de la forma més convenient
per una comunicació positiva amb els seus iguals i
amb  els  adults,  segons  les  intencions
comunicatives, i compren missatges orals diversos,
amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.



maduratiu.
 Utilització  de  la
biblioteca amb respecte i cura,
valorant-la  com  un  recurs
informatiu,  d’entreteniment,
plaer i recerca.
 Cura dels llibres i contes
i  desig  per  utilitzar-los  de
manera autònoma.

Demostrar  progressiva  autonomia  en  les
activitats i  espais quotidians i en les rutines,
adoptar  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptar-se  a  les  noves  situacions  i
aprenentatges.

Demostra progressivament  autonomia  en  les
activitats  i  espais  quotidians  i  en  les  rutines,
adoptant  hàbits  de  cura  personal  i  d'ordre  i
adaptant-se a les noves situacions i aprenentatges.

BLOC 2. LLENGUATGE AUDIOVISUAL I TECNOLOGIES DE L'INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Ús  moderat  i  selectiu
dels  mitjans  audiovisuals  i  de
les tecnologies de la informació
i la comunicació.
 Aproximació i interès per
la  interpretació  de  missatges,
textos i relats orals produïts per
mitjans audiovisuals

Iniciar-se en els  usos socials  de  la  lectura  i
l'escriptura, segons el nivell  maduratiu, en la
comprensió  de  les  seves  finalitats  i  en  el
coneixement  de  característiques  del  codi
escrit; manifestar interès i curiositat pels textos
escrits en l'aula i en l'entorn pròxim.

S'ha  iniciat  en  els  usos  socials  de  la  lectura  i
l'escriptura, segons el seu nivell  maduratiu, en la
comprensió  de  les  seves  finalitats  i  en  el
coneixement  de  característiques  del  codi  escrit;
manifestant  interès i  curiositat  pels textos escrits
en l'aula i en l'entorn pròxim.

BLOC 3. LLENGUATGE ARTÍSTIC

CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ ESTÀNDARD D'AVALUACIÓ
 Expressió  i  comunicació
de  fets,  sentiments,  emocions,
vivències  i  fantasies  a  través
del  dibuix  i  de  produccions
plàstiques  realitzades  amb

Emprar diferents tipus de mitjans, materials i
tècniques  dels  diferents  llenguatges  per  a
comunicar  idees,  sentiments,  necessitats,
experiències,  desitjos...  i  com  a  mitjà
d'informació  i  plaer.  Interès  per  explorar  les

Empra  diferents  tipus  de  mitjans,  materials  i
tècniques  dels  diferents  llenguatges  per  a
comunicar  idees,  sentiments,  necessitats,
experiències, desitjos... i com a mitjà d'informació i
plaer.  I  manifesta interès  per  explorar  les  seves



distints  materials  i  tècniques,
mostrant gust, interès i respecte
per  les  produccions  pròpies  i
les dels altres.
 Incorporar  hàbits  de
treball  en  l’elaboració  de
produccions  artístiques
individuals  i  col·lectives,  tenint
cura i ordre dels materials.
 Apropament  a  referents
artístics  de  tots  els  temps  i
interpretació  de  diferents  tipus
d’obres artístiques, plàstiques o
musicals.
 Observació,  interès  i
valoració de les manifestacions
culturals  de  les  Illes  Balears.
Interès  i  respecte  per  les
manifestacions culturals d’altres
comunitats o països.
 Exploració  i
reconeixement  de  la  veu,del
cos, de sons de l’entorn natural
i  social  i  d’alguns  instruments
musicals.  Ús  d’aquests  sons
per  a la  interpretació  i  creació
musicals.
 Audició  atenta  de
fragments o d’obres musicals.
 Participació en cançons,
danses  i  jocs  musicals
(cantarelles, jocs de triar...).

seves  possibilitats  i  per  compartir  amb  els
altres  les  experiències  estètiques  i
comunicatives.

possibilitats  i  per  compartir  amb  els  altres  les
experiències estètiques i comunicatives.



BLOC 4. LLENGUATGE CORPORAL

 Descobriment  i  experimentació  de
gestos  i  moviments  com  a  recursos
corporals per a l’expressió i la comunicació
de sentiments,  emocions,  estats  d’ànim i
necessitats,  mostrant  confiança  en  les
pròpies possibilitats expressives.
 Utilització  de  les  possibilitats
motrius del propi cos en relació a l’espai i
el  temps  amb  intenció  comunicativa  i
mostrant-hi gust i interès.
 Representació  espontània  de
personatges,  fets  i  situacions  en  jocs
simbòlics, individuals i compartits.
 Participació  en  activitats  de
dramatització, danses, joc simbòlic i altres
jocs d’expressió corporal (jocs individuals i
compartits, joc lliure i joc reglat).
 Gust  per  l’assistència  a
representacions dramàtiques.

Emprar  diferents  tipus  de  mitjans,
materials  i  tècniques  dels  diferents
llenguatges  per  a  comunicar  idees,
sentiments,  necessitats,  experiències,
desitjos... i com a mitjà d'informació i plaer.
Interès per explorar les seves possibilitats i
per  compartir  amb  els  altres  les
experiències estètiques i comunicatives.
Participar  en  jocs,  mostrant  destreses
motores  i  habilitats  manipulatives,  i
regulant  l'expressió  de  sentiments  i
emocions.

Empra diferents tipus de mitjans, materials
i tècniques dels diferents llenguatges per a
comunicar  idees,  sentiments,  necessitats,
experiències,  desitjos...  i  com  a  mitjà
d'informació i plaer. Interès per explorar les
seves possibilitats i per compartir amb els
altres  les  experiències  estètiques  i
comunicatives.
Participa  en  jocs,  mostrant  destreses
motores  i  habilitats  manipulatives,  i
regulant  l'expressió  de  sentiments  i
emocions.



 ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA

La metodologia que durem a terme tindrà un enfocament globalitzador, fonamentat amb els principis de l’aprenentatge significatiu.

Sempre es tindran en compte els coneixements previs dels alumnes, s’intentarà fer la feina de la manera més individualitzada possible

atenent les necessitats de tots els fillets i filletes.

1.Distribució i organització dels diferents espais i materials:

ESPAI- AULA

La classe està distribuïda per racons, organitzant els espais, delimitant-los i dotant-los dels materials i estris necessaris per a realitzar

les activitats. Treballam per racons perquè trobam que:

 És una manera de rendibilitzar l'espai i el temps.

 Possibilita l´observació, el descobriment i l´autocorrecció, associació, comparació i experimentació.

 Permet donar resposta als diferents interessos, ritmes i necessitats.

 Podem oferir una atenció més individualitzada o en petit grup.

 Afavoreix l'aprenentatge actiu i la capacitat de descobriment.

 Afavoreix l'autonomia ( per pensar , resoldre els conflictes, per treballar...) i la responsabilitat.

 Ajuden a desenvolupar totes les potencialitats: motrius, cognitives, afectives i relacionals.



 Potencia l´organització del propi treball-joc.

 Facilita diferents formes d'accés als coneixements.

2. Organització per racons dins l'aula  

RACÓ DE CONSTRUCCIONS

Objectius: - Desenvolupar la creativitat en jocs de construcció d’ espais de joc simbòlic (castells, granges d’animals, circuits de cotxes,

…) 

     - Treballar continguts lògico-matemàtics com calcular distàncies, mirar com poden col·locar les peces perquè no caiguin,

etc…

Materials: fustes, legos, animals, cotxes,… 

RACÓ  DE JOC SIMBÒLIC  (perruqueria, caseta, botiga i disfresses)

Objectius : - Assimilar i conèixer la realitat que l’envolta (representar rols i papers de persones; veure l’ús que en fa la societat dels

instruments, eines i diferents llenguatges…)

Materials: pepes, disfresses, un mirall,  cuineta i estris de cuina (Plats, gots, paelles,…), botiga amb fruites i menjar, i altres elements

que puguem aconseguir de la realitat (fulletons d’ofertes, capses de menjar,...).

Activitats: Imiten i representen situacions quotidianes (menjar, comprar…), s’identifiquen amb persones del món adult, en  un joc de

socialització.

RACÓ DE JOCS DE TAULA



Objectius:

• Conèixer la sèrie numèrica, ascendent i descendent.

• Conèixer les grafies dels nombres i les quantitats

• Associar la grafia amb les quantitats.

• Comparar quantitats.

• Comptar coordinant cada nombre amb una sola unitat.

• Conèixer les formes geomètriques.

• Treballar l’organització espacial.

• Comprendre i respectar el funcionament i les normes del joc.

• Desenvolupar estratègies per guanyar.

• Saber perdre.

• Xalar amb els jocs.

• Conèixer els jocs de taula populars.

• Conèixer les característiques del material emprat : els pals de les cartes, els nombres que hi apareixen.

QUAN  I COM HI JUGAM :

Durant l’estona de racons. Tenim a l’aula un espai destinat als jocs de taula. S’hi pot anar a jugar de forma individual o amb petit grup,

amb l’adult o sense, amb una proposta concreta o no i de forma voluntària o obligatòria.

Destinam  un temps setmanal a fer  jocs matemàtics tot el grup classe,  mig o petit grup.

En aquest cas l’adult pot observar les estratègies i la forma d’actuar dels diferents fillets i intervenir, si és necessari, en el moment que

sorgeix la dificultat o la demanda.

S’aprofiten aquestes sessions per introduir els jocs nous i a vegades dedicam els darrers minuts  a fer una conversa sobre la sessió:

rallam de com s’ha jugat, dificultats, descobertes,...

COM ELS PRESENTAM :



Tenim diferents maneres d’introduir-los en funció del tipus de joc, del grau de dificultat, edat i el nombre dels alumnes,...

Es pot presentar en gran o petit grup. De vegades si hi ha algun fillet/a que coneix el joc ell mateix l’explica als altres infants amb l’ajuda

de la mestra.

La millor manera d’aprendre a jugar és jugant i per això fem una o dues partides inicials de prova on participa tot el grup ja sigui com a

jugador o com espectador.

TIPUS DE JOCS:

JOCS DE NUMERAR:

 La oca

 Associacions

 La lluita o la carta més alta

JOCS DE GEOMETRIA:

 Memory

RACÓ  DE  LECTURA  I  ESCRIPTURA

Objectius:

● Recordar el nom dels companys/es

●  Identificar la grafia del seu nom.

● Relacionar imatge - nom.



● Relacionar paraula -imatge.

● Saber combinar lletres per formar paraules.

ACTIVITATS  :  

CONSTRUÏM PARAULES

Activitats:  Treballarem la  construcció  de paraules que siguin properes al  nens/es i  d’altres que vagin sortint  a l’aula  i  que estan

relacionades amb els seus interessos.

QUI ÉS QUI?

Activitats: Identificació de les fotografies dels nens i nenes de la classe, identificació dels noms dels nens i nenes i associació de les

fotografies amb els noms. Aquesta proposta pot anar variant a mesura que els infants van evolucionant; per exemple, buscar els noms

que comencen o acaben amb la mateixa lletra, els que tenen els nom curt o llarg…

DIBUIX-NOM

Activitats: Manipulació i observació dels dibuixos i identificació i aparellament del dibuix amb la paraules adequada.   Farem que el nen o

nena es fixi en com s’escriu aquella paraula i farem que la pronunciï correctament.

JOCS DE VOCABULARI DEL PROJECTE

Activitats:  jocs de memòria,  d’associació  de dibuixos,  d’associació  dibuix-  paraula,  completar  imatges amb altres imatges,  buscar

imatges i dibuixos sobre un tema...

COPS (SÍL·LABES)

Activitat: Consisteix en picar les mans tantes vegades com cops de veu i classificar els dibuixos en la columna corresponent

SANEFES



Objectius: -  Treballar la coordinació visomotriu i  el  traç. Els nens/es exerceixen una sèrie de traços que els permeten aprendre a

escriure la grafia dels nombres i de les lletres.  

Materials: fitxes de diferents sanefes plastificades de manera que puguin repassar-les amb retoladors i borrar-les amb paper per anar

practicant els diferents traços. Fitxes de materials impresos /llapis, retoladors,…

Activitats: reproduir sanefes, producció d’una sanefa en tires de cartolina per decorar un mural, decorar dibuixos en els que es faran

diferents trames (punts, estrelles, rodones, en zig-zag…).

GRAFISME

Activitats: Activitat de traç i grafisme: nombres, lletres de pal, traç vertical, horitzontal, inclinat, ondulat... Els alumnes practicaran el traç

en unes làmines plastificades i els retoladors així podran utilitzar-les diverses vegades.

RACÓ  DE  BIBLIOTECA

Objectius  : 

-  Potenciar  el  gust  per  la  lectura així  com potenciar  els  diferents usos i  funcionalitats  de la  llengua escrita:  font  de plaer,

informació i consulta, aprenentatge de la lectura (compartir una activitat motivadora…)  i ampliar continguts que s'estan treballant a

l'aula.

 Gaudir mirant i /o llegint contes i narracions

  Descobrir i potenciar per a què serveix llegir i escriure,  els diferents usos i funcionalitats de la llengua escrita: font de plaer,

d’informació i consulta… - Interessar-se per interpretar i comprendre  textos literaris i científics.

 Fomentar hàbits lectors: estar en tranquil·litat i silenci, respectar els llibres.

Activitats del racó:

 Lectura de textos escrits: llibres de consulta, literatura infantil,…



 Explicació del conte que més l’hi ha agradat

 Creació de llibres o contes d’invenció pròpia. 

 Dibuix del conte que més l’hi ha agradat,  d’un personatge, …

Materials : - Materials impresos: contes de literatura infantil , llibres de consulta, diaris, contes elaborats pels fillets, projectes d’aula,

cartells ( de festes, guies de viatges, tiquets…) / armari en el que els llibres i materials estan a la vista dels fillets, mostrant-ne les

tapadores.

RACÓ  D’ORDINADOR

En aquest racó, tenim connexió directe a internet i açò ens permet jugar a jocs en línia i a la vegada, i quan és necessari cercar

informació que necessitam per als projectes que feim o bé qualsevol cosa que creguem important.

També tenim un Sites  d’aula i aprofitam una estoneta a la setmana per inserir-hi notícies i coses que anam fent a l’aula perquè qui

vulgui hi pugui accedir, veure que feim i si volen posar-hi algun comentari.

Objectius: - Prendre consciència de les possibilitats que ens ofereix l’ordinador com a recurs d’ensenyament-aprenentatge: representar

i expressar els aprenentatges, cercar informació i imatges pels temes que anem estudiant.  

    

RACÓ DEL PROJECTE

Durant l’evolució del curs es posaran en funcionament nous racons en funció dels projectes i esdeveniments que puguin anar sorgint.

En aquest racó hi haurà tot el material relacionat amb el projecte que anem fent: contes, imatges, material que duguin de casa, fitxes

relacionades amb el projecte,...



ESTORA

L’espai de l’estora l’utilitzarem per a realitzar activitats col·lectives com:

 Converses

 Presentació d’un joc (popular, matemàtic,...)

 En el temps destinat pels racons hi podran realitzar trencaclosques gegants, jocs de dòminos...

Mobiliari i material: - una estora. El situem davant la pissarra per veure com posem la data, els plafons dels dies de la setmana, dels

noms i fotos dels filletes, les lletres, les famílies dels nombres, el plafó de l’encarregat del dia,...

RACÓ DE MANIPULACIÓ/EXPERIMENTACIÓ

Objectius:

  - Manipular i explorar materials mitjançant la coordinació visual-motora.

  - Identificar objectes a través dels sentits (vista, tacte…)  

  - Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives.

  - Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives per mitjà del cosir.

  - Adquirir destresa amb les mans.

  - Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives.

  - Exercitar l’atenció i la percepció.

  - Exercitar la percepció visual.

  - Desenvolupar la percepció i la memòria.

  - Desenvolupar la percepció i el raonament lògic.

Activitats:

- Enfilar boles



Activitats: Enfilem boles de colors segons un model donat seguint la sèrie. També podem els mateixos alumnes crear sèries noves.

- Plastilina

Activitat: Jugar de forma lliure o dirigida amb la plastilina. Primer a partir de formes ja conegudes : boles, xurros... i poc a poc anar

donant forma per construir figures.

- Construccions

Activitats: Jocs de construccions començant amb peces gran i cada cop anar disminuint la grandària de les peces per augmentar la

dificultat.

- Experimentació i manipulació de materials diversos

Activitats: Joc de manipulació i descoberta de diferents objectes ( ciurons, farina, ... recipients i altres materials com coladors, ... ) Per

tal de facilitar el coneixement de les possibilitats, les característiques i les propietats dels diferents materials .

3. Organització de les sessions.

Dins una flexibilitat d’horaris establirem i programarem unes rutines per centrar els fillets en petites coses que els donaran seguretat i

ens permeten treballar els hàbits de manera continuada i sistemàtica, i en situacions variades:

A  L’ESTORA:  ens donam el BON DIA, mirem qui serà l’encarregat, el maquinista que encapçalarà la filera, mirarem qui ha vingut;

conversem (cap de setmana, vivències, algun fillet du una cosa a l’escola,...). Explicació dels racons i activitats a fer.

Recordem i treballem els hàbits de seure bé, esperar el seu torn, escoltar als companys.

FEINA I RACONS:La sessió del treball per racons s’iniciarà amb una conversa on s'explica la feina a fer i les activitats que hi ha a cada



racó i s’aniran recordant les normes de funcionament com: no du materials d’un racó a l’altre, recollir en acabar l’activitat, no pujar el

“volum” de veu per treballar, tenir en compte el nombre de fillets/es que poden anar a cada racó.

Per fer la feina es podran prendre dues opcions:  fer la feina amb gran grup i anar als racons quan ja han acabat, o bé, fer la feina

en petit grup, mentre la resta de la classe va als racons ( construccions, cuineta, caseta, jocs de taula, plastilina, biblioteca, ordinador,

pissarra).

TREBALLEM ELS HÀBITS  D’ALIMENTACIÓ:  treure  el  panet  de  la  bossa,  seure  i  berenar  bé,  recollir  els  papers  i  tirar-los  als

contenidors corresponents. Recomanem que duguin un talec de roba per dur el berenar.

PATI: En el pati els fillets experimentaran aventures jugant a amagar-se, córrer, enfilar-se, construir espais propis de joc simbòlic;

podran observar fenòmens naturals (animals, fenòmens meteorològics,...) i s’ensinistraran en el propi moviment. 

4. Materials i recursos didàctics.

Al llarg del curs utilitzam material d'elaboració pròpia, a més a més de dos quadernets de lògica matemàtica per nivell.

Dins cada aula comptam amb un ordinador i una PDI.

En fer feina per racons, cada racó disposa del seu material (jocs, material d'elaboració pròpia, llibres, pepes, ...)

5. Mesures de reforç i suport

Tenim suport de les especialistes de religió, anglès, música, AL i la mestra addicional. 



En petit grup/gran grup la mestra AL treballa activitats de llenguatge,com a mesura de prevenció. Com també ajudarà en l’adquisició del
nom, l’escriptura i dels jocs matemàtics.

I fan anglès i psicomotricitat (en gran grup). I música i psicomotricitat (desdoblament).Sempre que les mesures sanitaries o permetin.

6. Tractament de la lectura.

El tractament de la lectura a Educació Infantil es fa de forma globalitzada i aprofitant qualsevol moment o activitat per treballar-lo. Sobre
tot es treballa al Racó de lectura i escriptura i també en el de la de Biblioteca.

7. Ús de les TIC

A l'aula disposam d'un ordinador i una PDI, que s'utilitzen com a recurs per veure documentals sobre el projecte, cercar informacions, 
treballar consciència fonològica en petits grups..

8. Procediments d'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat.

L’avaluació és durà a terme de forma globalitzada. Es partirà sempre dels nivells de desenvolupament de cada fillet/a i a partir

d’aquí s’aniran avaluant els processos i avanços de l’ensenyament- aprenentatge.

La nostra funció com a mestres a l’hora d’avaluar, serà la de recollir la informació mitjançant l’observació directa i sistemàtica . A

final de cada trimestre s´entregarà a les famílies els informes , que permeten conèixer a les famílies el nivell d’aprenentatge i l’evolució

que fan els seus fills durant el curs escolar.

L’avaluació la realitzarem en diferents moments i pot tenir diverses finalitats:

AVALUACIÓ INICIAL : la utilitzarem quan iniciem una Tasca o a l’inici d’una determinada activitat, ja que són situacions que ajuden a 

esbrinar allò que ja saben els infants sobre el que es vol ensenyar. Aquesta primera avaluació serveix també per relacionar allò que 



s’ensenya a l’escola i el que aprenen fora, per tal d’afavorir aprenentatges els més significatius possibles.

AVALUACIÓ FORMATIVA: avaluarem tot el procés per veure si  anam ben encaminats a l’hora d’aconseguir tots els objectius que ens 

hem proposat.

Miram el temps (si es adequat), els recursos (humans i materials), l’espai, si les activitats són les adequades a l’edat dels infants, si 

atenen a la diversitat, si els infants estan motivats, en definitiva avaluam tot el procés d’ensenyament - aprenentatge.

AVALUACIÓ FINAL: avaluarem si s’han assolit els objectius i continguts.

Quan avaluam no ho farem només en relació a l’evolució de l’infant, sinó que també farem una autoavaluació, nosaltres avaluarem la 

nostra intervenció educativa i els infants també s’iniciaran en avaluar-se a si mateixos.

Els criteris d’avaluació que seguirem donaran resposta a les següents preguntes, en relació amb els objectius que ens hem proposat

aconseguir:

- Què sap l’alumnat en relació al que volem ensenyar? (coneixements previs).

- Quines vivències han tingut? (medi social, anamnesi).

- Què són capaços d’aprendre? (nivell de desenvolupament).

- Quins són els seus interessos? (metodologia basada en tallers, racons…).

- Quins són els seus estils d’aprenentatge? (manipulació, observació i experimentació).


