
PROJECTE DE CURS:   “EN PEP I EL NOSTRE COS” 

Aquest projecte està adreçat al nivell de P3 i els objectius són els següents: 

- Conèixer, diferenciar i localitzar les diferents parts del nostre cos. 

- Millorar l’adquisició de l’esquema corporal. 

- Gaudir fent activitats i experimentacions amb el propi cos. 

Per tant, ens centrem principalment en l’àrea de “Descoberta d’un mateix”, tot i 

que, com ja sabem, al treballar de forma globalitzada també treballem la resta 

d’àrees. 

És un projecte que comença al segon trimestre i que s’anirà treballant fins a 

finals de curs. 

Tot comença amb la capsa màgica de la classe, on, de tant en tant, arriben 

missatges, objectes, etc. Rebem un cd on en Pep ens explica que és un nen 

que ve de les estrelles i que cada setmana ens portarà una part del seu cos a 

partir de la qual ens proposarà de fer diferents activitats: jocs, cançons, 

endevinalles,etc., fins a completar tot el personatge. 

Una altra opció per tal d’introduir la unitat del cos seria a partir d’una cançó, 

com la del “Joan Petit” o la de “Cap, panxa, genolls i peus”, o a partir del conte 

de la Caputxeta vermella (en què el llop va anomenant les diferents parts del 

cos de la Caputxeta). Aquestes altres opcions les trobareu al bloc. 

Treballar cada setmana una part del cos permet fer moltes activitats de 

moviment, observació, treballar els sentits,...Són tasques divertides i vivencials 

i per això moltes no queden reflectides en cap fitxa. A més, s’han introduït 

activitats TAC ja que són molt motivadores pels infants. Cinc d’aquests 

recursos TIC són els que es proposen i estan penjats al bloc.  

Per atendre a la diversitat es treballa amb gran grup, mig grup i de forma 

individual. També comptem amb la mestra de suport en algunes de les 

activitats proposades. La tipologia de les activitats també és variada, donat que 

no tots els infants aprenen pel mateix canal (uns són més visuals, d’altres són 

més auditius, d’altres més descriptius, ...). D’aquí la importància de variar la 

tipologia de les activitats. 

Finalment, pel que fa a l’avaluació, cal dir que tindrem en compte: 

- L’avaluació inicial: anotacions al quadern de la mestra i dibuix inicial del 

cos que ens donarà una idea del nivell de percepció de l’esquema 

corporal i de les parts del cos  de cada infant. 

- L’avaluació formativa: anotacions al quadern de la mestra i graella amb 

els ítems que volem observar de cada activitat. 



- L’avaluació final: graella per avaluar si els nens/es han assolit els 

objectius del projecte, abans citats, així com un dibuix del cos per veure 

l’evolució i les diferències amb el dibuix inicial del seu esquema corporal 

(si la figura és detallada, complerta,proporcionada, etc). De la mateixa 

manera, també s’avaluarà el paper del mestre/a, si les activitats 

proposades han estat adequades al nivell i al grup-classe, si han estat 

motivadores o no, o altres aspectes que es poden millorar. 


