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PROGRAMACIÓ DELS OSSETS 2018-19 

A l’educació infantil totes les unitats de programació i el seu plantejament és interdisciplinari, i per tant s’hi treballen 

objectius i continguts de totes les àrees curriculars. 

Els objectius d’aula que s’han plantejat per aquest curs són els següents: 

- Desenvolupar la autonomia dels nens. 

- Adquirir progressivament els hàbits de higiene, alimentació i descans. 

- Relacionar-se i compartir amb els seus iguals.   

- Aprendre normes de convivència.  

- Fomentar la creativitat. 

- Conèixer i identificar progressivament les parts del propi cos.  

- Identificar i iniciar-se en el coneixement de les seves necessitats bàsiques.   

- Observar i explorar el seu entorn físic-social. 

- Expressar sentiments i desitjos mitjançant el llenguatge oral i gestual.  

- Emprar progressivament, de forma adequada, els diferents llenguatges i formes d’expressió segons les diferents 

situacions de comunicació.  

- Gaudir amb les activitats i propostes del curs. 

 

Els continguts es portaran a terme durant tot el curs i en el dia a dia dels infants. El procés per a dur-ho a terme serà 

mitjançant contes, cançons, imatges, activitats relacionades, racons, l’exemplificació, etc.  
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Els continguts es veuran a continuació dividits per les tres àrees del currículum: 

 OBJECTIUS       

 

      C 
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N 
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S 

 

 

     CONCEPTUALS       PROCEDIMENTALS 

 

 

 

 

 

ÀREA DE 

CONEIXEMENT 

DE SI MATEIX I 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

1.Desenvolupar la autonomia 

dels nens. 

 

Autonomia dels nens. 

 

Desenvolupament de la 

autonomia dels nens. 

 

2.Adquirir progressivament els 

hàbits de higiene, alimentació i 

descans. 

 

Hàbits de higiene, 

alimentació i descans. 

 

Adquisició progressiva dels hàbits 

de higiene, alimentació i descans. 

 

 

3.Conèixer i identificar 

progressivament les parts del 

propi cos. 

 

 

Parts del propi cos. 

 

Coneixement i identificació 

progressiva de les parts del    

propi cos. 

 

4.Identificar i iniciar-se en el 

coneixement de les seves 

necessitats bàsiques. 

 

Les necessitats bàsiques. 

 

Identificació i iniciació als 

coneixements de les seves 

necessitats bàsiques. 
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ÀREA DEL 

CONEIXEMENT 

DE L’ENTORN 

 

1.Relacionar-se i compartir amb 

els seus iguals 

 

 

C 

O 

N 

T 

I 

N 

G 

U 

T 

S 

 

 

Els seus iguals 

 

Relació  amb els seus iguals, 

compartint materials 

 

 

 

1.Aprendre normes de 

convivència. 

 

 

 

 

 

Normes de convivència. 

 

 

 

Aprenentatge de les normes de 

convivència. 

 

 

 

2.Observar i explorar el seu 

entorn físic-social. 

 
 

 

 

 

El seu entorn físic-social. 

 

 

 

 

 

Observació i exploració del seu 

entorn físic-social. 
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ÀREA 

DEL 

LLENGUATGE: 

COMUNICACIÓ I 

REPRESENTACIÓ 

 

 

 

1.Fomentar la creativitat. 
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La creativitat. 

 

Foment de la creativitat. 

 

 

2.Expressar sentiments i desitjos 

mitjançant el llenguatge oral i 

gestual. 

 

 

Sentiments i desitjos 

mitjançant el llenguatge 

oral i gestual. 

 

Expressió de sentiments i desitjos 

mitjançant el llenguatge oral i 

gestual. 

 

 

3.Emprar progressivament, de 

forma adequada, els diferents 

llenguatges i formes d’expressió 

segons les diferents situacions 

de comunicació. 

 

 

Els diferents llenguatges i 

expressions segons les 

diferents situacions de 

comunicació. 

 

Utilització progressiva, de forma 

adequada, els diferents 

llenguatges i formes d’expressió 

segons les diferents situacions de 

comunicació. 
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PROPOSTES I ACTIVITATS CURS 2018-2019 

 

HÀBITS I VALORS 

L’adquisició d’hàbits i valors en les edats compreses entre el 0-3 anys està directament relacionada amb l’inici del 

desenvolupament de la pròpia autonomia  en les  diverses rutines de la vida quotidiana.  

Serà  a partir del primer any  que podrem començar a plantejar-nos petits objectius amb la finalitat d’anar-los consolidant 

al llarg de tot  el cicle. Per tractar aquest tema correctament és indispensable la  col·laboració de la família. 

L’educadora ha de considerar quins hàbits ha d’adquirir el nen d'aquesta  edat, crear un clima adequat a l’aula  per a fer-

ho, i treballar-los a cada moment i durant la realització de qualsevol activitat. 

Sobretot, es començaran a treballar més a partir del segon trimestre quan els infants hagin dut a terme els respectius 

processos d’adaptació.  

Els objectius plantejats per aquesta proposta, els dividirem en els diferents hàbits que treballarem: 
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Hàbits en el vestit 

- Col·laborar quan l’adult el vesteix, estiren els braços i les cames. 
- Afavorir el canvi del bolquer. 
- Llevar-se i posar-se ell/ella tot sol la roba de vestir molt senzilla. 
- Posar-se i llevar-se les sabates dins les seves possibilitats.  
- Donar-se conte de que té els cordons descordats. 
- Demanar ajuda quan ho necessiti. 

 
Hàbits en l’alimentació 

- Començar a menjar tota classe d’aliments sòlids. 
- Romandre assegut durant tot el menjar. 
- Agafar els coberts i menjar tot sol. 
- Aprendre a demanar més. 
- Beure del got. 
 

Hàbits d’higiene personal 

- Col·laborar corporalment quan se’l fa net. 
- Distingir entre estar net i estar brut. 
- Satisfacció per sentir-se net. 
- Mostrar iniciativa per netejar-se després d’embrutar-se. 
- Controlar esfínters i utilitzar l’orinal , quan sigui el moment. 
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             Hàbits d’ordre 

- Col·laborar en la recollida de joguines i materials diversos. 
- Recollir i classificar els objectes. 
- Localitzar a on es col·loca el seu abric i la seva motxilla. 
- Tirar els papers a la paperera. 
- Col·laborar amb la neteja i ordre de la classe. 
- Aprendre a cuidar el material. 

 
Hàbits de responsabilitat 

 
- Respondre davant els missatges de l’adult. 
- Complir ordres senzilles. 
- Començar a valorar els desplaçaments en silenci. 
- Desplaçar-se per les dependencies de l’escola sense córrer. 

 

Hàbits de relació 

- Resoldre conflictes mitjançant el llenguatge verbal. 
- Demanar ajuda a l’educadora quan la necessiti. 
- Saludar o acomiadar-se adequadament. 
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RACONS DE JOC SIMBÒLIC  

OBJECTIUS 

 Afavorir les relacions entre els nens. 

 Aprendre a compartir. 

 Gaudir del joc lliure. 

 Potenciar el joc simbòlic. 
 

CONCEPTES 

 Fomentar el joc simbòlic. 

 Treballar la motricitat fina i gruixuda. 

 Desenvolupar els sentits. 

 Fomentar el joc lliure. 

 Recollir les joguines al lloc corresponent. 

 Respectar les produccions pròpies i dels companys.  

 

PROCEDIMENTS 

 Donar seguretat. 

 Observar. 

 Afavorir el joc. 

 Participar dels seus jocs. 

 Ajudar si sorgeixen conflictes. 
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TIPUS DE RACONS  

o Cuineta 
o Cotxes 
o Construccions de fusta/plàstic 
o Animals/Granja 
o Personatges/Caseta 
o Nines  
o Mecànica 
o Puzzles 
o Contes 
o Racó del descans 
o Racó de ioga/relax 

 

JOC HEURÍSTIC 

Es una activitat de joc destinada a nens que tenen entre 12 i 20/24 mesos. Té que desenvolupar-se en grups reduïts de 
nens. 

El joc heurístic és una activitat que es realitzarà durant tot el curs en sessions d’un cop a la setmana. 

Per realitzar aquest joc es necessita tenir en compte els següents aspectes: 

o Disposar de material no catalogat com a didàctic. 
o Un ampli espai. 
o Un temps exclusiu i sense interrupcions. 
o La disponibilitat absoluta d’un o dos educadores. 
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o Una atmosfera de tranquil·litat i de calma en el grup. 
 

OBJECTIUS: 

 Potenciar les accions espontànies dels nens i nenes. 

 Contribuir a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels nens. 

 Fomentar la creativitat. 

 Aprendre a recollir i classificar el material. 
 

Aquest joc es desenvolupa en dos parts: 

- Els nens exploren el material i combinen un objecte amb l'altre. 
- Recollida i classificació del material de manera organitzada i amb ajuda de l’educadora. 

 

El joc heurístic complementa les altres activitats que es realitzen a l'escola. La finalitat de l’educadora és garantir les 
condicions de joc i motivar als nens per a que actuïn lliurement. 

L'ESPAI 

Aquest joc es fa a la classe on estam diàriament, ja que té les dimensions necessàries per dur-la a terme i té prou 
il·luminació. Cal preparar-lo treien les joguines de l’abast dels infants que poden distreure la seva atenció. Per fer aquesta 
activitat es col·loca el material necessari pel terra de l’aula en absència dels infants. 

EL MATERIAL 

Hi ha tres tipus de material: el objectes, els contenidors i les capses a on es recullen els objectes. 
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S’utilitzen objectes que no tenen una finalitat lúdica preestablerta, però que són fàcilment combinables entre ells. Han de 
ser fàcilment manejables i convé que es conservin en bon estat. N’hi ha d’haver en quantitat suficient. A cada sessió solem 
posar uns cinc o sis tipus d’objectes més els contenidors que seran de diferents mides i formes. 

MATERIAL 

 Pinces de roba, anelles de fusta, pintes, raspalls, embuts, rul·los, cadenes, claus, fregalls, pedres i copinyes, 
taps, tubs de cartró, trossos de mànegues, pompons, palletes, contenidors de alumini, cartró o plàstic, etc. 

REALITZACIÓ DEL JOC 

Primera part:exploració i combinació d'objectes 

Els infants troben el material col·locat pel terra. Actuen lliurement amb els objecte, els exploren i els combinen de maneres 
molt diverses. 

o Ficar i treure. 
o Omplir i buidar. 
o Obrir i tancar. 
o Agrupar i separar. 
o Aparellar. 
o Encaixar. 
o Empilar. 
o Girar. 
o Comparar, etc.  

 
I combinant els diferents materials els nens descobreixen que: 
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-Les coses caben o no unes dins de les altres. 

-S’aguanten o cauen. 

-Unes són més grans i d’altres més petites. 

-Unes rodolen i altres no. 

-Algunes queden enganxades i d’altres s’escapen. 

-Alguns objectes canvien d’aparença segons com els toques. 

-Tenen diferents textures. 

 
Mentrestant realitzen el joc els nens prenen consciencia de les lleis de la naturalesa (gravetat, equilibri) i de les propietats 
dels objectes (dimensions, pes,volums). 

Amb l’exercici continu del joc heurístic s'arriba a aconseguir que els nens: 

 Donen un gran pas en l’estructuració del pensament. 

 Fomenten la capacitat de comprensió verbal. 

 Concentren l’atenció en l’activitat. 

 Treballen de manera lliure, cada un al seu ritme. 

 Experimenten sentiments d’èxit i satisfacció amb la seva activitat. 

 Accepten i respecten la presencia d'altres infants. 

 Valoren, respecten i conserven el material. 

 Adquireixen uns hàbits de treball en una atmosfera de calma i silenci. 
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Segona part: recollida dels materials 

Els infants comencen amb l’ajuda de l’educadora a recollir i classificar tots els materials que hi ha pel terra dins de la seva 

corresponent caixa. La recollida es també molt important en aquest tipus de joc. 

PSICOMOTRICITAT 

 

Amb la psicomotricitat els nens/es aprenen, experimenten i manipulen coses a traves del moviment. Es pot afirmar que 

es el motor de l’aprenentatge dels nadons i nens/es fins als sis anys. 

El mètode que utilitzem és el d’Acouturier. Consisteix en oferir un material als nens/es, que de manera voluntària aniran 

experimentant segons les necessitats que tinguin en cada moment, amb el cos, en la interrelació amb els companys i 

l’adult, amb els objectes i l’espai. 

El significat de la sala de psicomotricitat per als nens/es és un lloc de plaer, un lloc de comunicació, de manipulació, de 

descobriment i de desig. 

 

  Els objectius plantejats per a aquesta activitat són: 

o Aprendre, experimentar i manipular a través del moviment. 

o Experimentar amb el seu propi cos. 

o Inter relacionar-se amb els companys, l’adult, els objectes i l’espai. 
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o Començar a llevar i posar-se les sabates.  

A una sessió de psicomotricitat podem diferenciar tres fases: 

1. Ritual d’entrada: 
- Ens llevem les sabates. 
- Ens posem els mitjons antirrelliscants. 
- Recordem les normes. 
- Ens preparem per tirar la torre de mòduls. 
 

2. Activitat motriu: 
- Comencem la destrucció de la torre a l’ordre de tres per part de l’educadora. 
- Després, cada nen es desplaça a on li agrada més. 
- Més tard, introduïm el material per al joc simbòlic ( teles, cordes…) 
- Després d'una estona es treuen les construccions de fusta a un racó determinat. Es aquí on el nen torna a la 

tranquil·litat ja que es una activitat més relaxada. 
 

3. Ritual de sortida: 
- Es marca el final de la sessió. 
- Recollim el material entre tots. 
- Relaxació. Comencem baixant el to de la veu. Hi ha dies que utilitzem les pròpies mans per fer-nos massatges, 

altres dies utilitzem teles. Els nens es tomben i les educadores passem una tela per dalt d’ells. Altres dies ho 
podem fer amb una pilota grossa. Això es pot fer amb música relaxant. 

- Ens llevem els mitjons i ens tornem a posar les sabates. 
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MÚSICA 

L'expressió musical no es un treball aïllat, sinó que forma part de les altres activitats, i qualsevol moment pot ser bo per 

treballar-la. 

No es tracta de que els nens aprenguin el codi i les tècniques musicals, interessa que aprenguin a utilitzar la seva pròpia 

veu; a cantar seguint un ritme i entonació adequada; a aprofitar els recursos sonors i musicals del seu cos (ballar, picar 

mans, mitjançant danses,...), d'objectes i instruments senzills. 

Els objectius per aquesta activitat són: 

 Transmetre als nens uns valors positius per tot allò que fa referència a la musica. 

 Potenciar les capacitats musicals dels nens. 

 Potenciar la coordinació psico-motriu. 

 Potenciar la creativitat. 

 Gaudir del fet musical. 

 Estimular el llenguatge. 

L'important es que el nen gaudeixi, explori i s'interessi per la música. Els nens han de participar activament experimentant i 

posant en marxa tots els seus sentits. 

Amb la música es treballa el soroll, el so, el silenci, i la qualitat del so, la intensitat (fort, fluix), el timbre (sons de la natura, 
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de casa, objectes o instruments...), la durada (llarg, curt), i l'alçada (greu, agut), tot això dins de les nostres possibilitats. 

A l'escola treballem molt amb cançons, tenint en compte l'edat, la dificultat i els interessos dels nens i fem servir sobretot 

els gestos amb el cos. Amb les cançons també treballem la veu que es una eina que tots tenim al nostre abast i amb la qual 

expressem emocions i ens comuniquem. La cançó l'utilitzem com a rutina diària abans d'esmorzar i abans de dinar. 

A l'escola, una vegada a la setmana o depèn de l’interes utilitzem els instruments musicals, ens asseiem tots tranquils al 

terra i les educadores els reparteixen per fer diferents sorolls. 

La nostra caixa d'instruments té els següents materials: 

o Maraques. 
o Picarols. 
o Caixa xinesa. 
o Triangle. 
o Trompetes. 
o Flautes. 
o Tambors. 
o Xilòfons. 
o Palos de fusta. 
o Etc. 
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LES FESTES 

Els objectius principals de les festes que celebrem són: 

- Fomentar la relació familia-escola. 

- Enriquir-nos de la diversitat cultural de totes les famílies. 

- Gaudir de la pròpia festa. 

Les festes que tenim plantejades per aquest curs són les següents: 

 Festa de benvinguda: 
 

Es una festa que farem el primer dia del  curs durant el matí on convidarem als pares a conèixer l’aula, els companys 

i les mestres. 

 Tot Sants: 
 

Aquest any farem la trencada de fruits secs, sucs naturals i una xocolatada amb bunyols. Tenim previst que també 

participin les famílies. 

 Nadal: 
 

Convidarem als pares, menjarem productes típics de Nadal i després vindrà el Pare Noel i tots el infants gaudiran de 

les seves joguines. 
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 Carnestoltes: 
 

Ho celebrarem fent una festa de disfresses. A primera hora de matí els nens/es arribaran disfressats de casa i 

després farem una festa al pati amb les famílies.  Per aquesta festa, a vegades es contracta l’actuació d’un pallasso 

i/o un castell per saltar. 

 Festa de pasqua: 
 

Aquesta festa la celebrarem sense la participació dels pares. Contarem un conte al infants i anirem tota l’escoleta al 

bosc a buscar ous de xocolata.  

 

EXPERIMENTACIÓ 

 

La proposta d’experimentació durarà tot el curs i englobarà moltes activitats:  

 

 LA PLÀSTICA 

La proposta de plàstica la farem amb diferents i variades  activitats plàstiques i artístiques. Per això utilitzarem diferents 

tècniques: 

 Pintura. 

 Modelatge amb diferents materials. 

 Collage. 
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Els materials que utilitzarem seran: 

- Pintarem amb: cartolines, cavallets pintura líquida i de dits i pinzells, brotxes i rodets. 

- Modelarem amb: fang, masses, plastilina, motllos i diferents estris per esculpir. 

- Collage: papers, arròs, llenties, plomes, puntes de ceres, fulles, cartolines... 

Els objectius són: 

o Desenvolupar la expressió plàstica. 

o Treballar la motricitat fina. 

o Experimentar amb diferents materials. 

o Enriquir la creativitat i fantasia del nen. 

o Gaudir de l’activitat. 

 ELS SENTITS 

El medi que envolta al nen es una font continua d’estimulació que crida la seva atenció de manera espectacular. 

Els sentits són els instruments de relació amb el món que els envolta. Es a partir dels sentits que anem obtenint la 

informació que ajuda al desenvolupament  progressiu de la intel·ligència, que ens permet organitzar i comprendre 

l’entorn. 
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Els objectius d’aquesta proposta són: 

- Descobrir diferents olors. 

- Experimentar i tocar amb diferents textures. 

- Provar diferents sabors. 

- Escoltar i discriminar diferents sorolls. 

- Descobrir i experimentar les diferents sensacions que els sentits provoquen. 

Activitats que es realitzaran 

 Bosses d’olors (amb herbes aromàtiques). 

 Masses. 

 Manipulació amb pasta cuita i crua. 

 Aliments dolços i salats. 

 Aliments freds i calents. 

 Escoltar sons de la natura i del nostre entorn urbà. 

En aquesta proposta d’experimentació totes les activitats i objectius estan  relacionats ja que es una proposta que 

engloba molts aspectes a la vegada. 
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EDUCACIÓ EMOCIONAL. 

L'educació emocional inclou el reconeixement dels propis sentiments, el control de les emocions, la motivació intrínseca, 

l’empatia i l’habilitat social. Es treballa mitjançant contes, cançons, làmines  a l’assemblea, durant la resolució de 

conflictes... i en qualsevol moment.  

 

OBJECTIUS: 

- Començar a adquirir habilitats de relació i comunicació. 

- Començar a controlar i identificat les pròpies emocions i les dels demés. 

 

CONCEPTES: 

- Emocions: enfadat, content, trist, sorprès, por. 
- Auto coneixement, autoestima i autonomia personal per regular el propi comportament i el propi cos. 
- Empatia. 

 
PROCEDIMENTS: 

- Mitjançant imitacions, contes, imatges, cançons,... reconeixement de les emocions bàsiques. 
- Sensibilització  vers als sentiments i necessitats dels altres (empatia). 
- Ajudar-los quan ho demanin o ho necessitin  per establir relacions. 
- Donar exemples amb els nostres comportaments i actuacions. 
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- Donar el nom a les emocions dels nens i dels adults, perquè ells aprenguin els conceptes. 
 

Moltes de les activitats i jocs proposats poden ser duts a terme en molts moments de la pràctica diària, però reservarem 

un racó a la classe on penjarem fotos de nens/es amb diferents emocions, aquí també serà on contarem contes i farem les 

activitats més dirigides, el racó també té un mirall perquè es puguin mirar. 

 

ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE 

Afavorir el llenguatge oral és un dels nostres  objectius primordials. Això implica crear situacions de comunicació 

adaptades a les seves possibilitats, a on s’estimuli el llenguatge dels nens/es tant en els aspectes de comprensió com de 

producció.  

Hi ha que crear un clima de confiança i afecte al qual els nens/es experimentin el plaer i la necessitat de comunicar-se. Una  

relació interpersonal càlida i afectuosa assenta les bases afectives del llenguatge. La manera de dirigir-se al nen/a, la 

manera d’explicar o posar-se d’acord i la manera d’acollir al nen quan arriba poden ser condicionants. La competència 

lingüística del nen depèn de la qualitat del llenguatge que sent al seu voltant i del alè que rep des dels seus primers 

intents. 

Per aconseguir un bon desenvolupament del llenguatge hi ha que crear una gran quantitat i varietat de contexts i 

situacions, això es treballa contínuament a l’escola: a les rutines, als jocs, a les normes... 
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Els objectius principals d’aquesta proposta són: 

- Afavorir el llenguatge. 

- Desenvolupar l’aparell fonedor. 

- Gaudir de les activitats. 

ACTIVITATS 

 Cantar cançons. 

 Contar contes. 

 Làmines per observar-les i comentar-les. 

 Escoltar sorolls i intentar reconèixer-los. 

 Activitats de buf, pràxies i onomatopeies.  
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IOGA 
 

A partir del segon trimestre, començarem a fer ioga amb els infants. Continuarem amb la filosofia del ioga mindfulness 

(consciència d'un mateix), la relaxació i la meditació. Durem a terme el ioga amb cançons, respiracions i postures. Cada 

educadora ho farà amb el seu grup. 

 

OBJECTIUS  

 Exercitar la respiració.  

 Aprendre a relaxar-se. 

 Fomentar la concentració. 

 Adquirir i millorar la postura. 

 Millorar l'autoestima.  
 

 
CONCEPTES 

 Respiració. 

 Concentració. 

 Relaxació. 

 Postures. 

 Autoestima. 
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PROCEDIMENTS 
 

 Mitjançant exemples. 

 Creant un espai i un clima adequat. 

 Emprant materials per a les sessions (espelmes, música, encens, ...). 

 Portar-ho a terme a les rutines diàries.  
 
 
 
 

Durant aquest curs poden sorgir altres activitats i propostes depenent de les motivacions i 
interessos dels nens.  
 
 


