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OBJECTIUS DE P-3 
 
OBJECTIUS CONJUNTS FAMÍLIA-ESCOLA 

 
Els vostres fills/es comencen un nou curs de l’Etapa d’Educació Infantil. Al 
llarg d’aquesta etapa haurem de treballar conjuntament família-escola per 
tal que el  nen/a desenvolupi i assoleixi les següents capacitats: 
 
1. Aprendre a ser  actuar cada vegada més autònom, tots junts hem d’ajudar 
a fer créixer el/la nen/a. 

• Anar sols al WC (eixugar-se i tirar de la cadena) 
• Rentar-se cara i mans. 
• Vestir-se i desvestir-se. 
• Mocar-se. 
• Beure i menjar sol. 
• Ordenar, recollir i respectar les joguines i el material. 
• Ser responsable de les seves coses (jaqueta, motxilla...) 
 

2. Aprendre a pensar i a comunicar. 
• Saber escoltar i esperar el seu torn de paraula. 
• Parlar sense cridar. 
• Saber expressar els seus sentiments. 
• Dir les coses pel seu nom. 

 
3.Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

• Ser respectuós. 
• Aprendre a enfrontar-se a noves situacions. 
• Aprendre a acceptar el “no” i la frustració. 
• Identificar els perills i evitar-los. 

 
4. Aprendre a conviure i viure al món. 

• Respectar als altres i a nosaltres mateixos tal com som. 
• Aprendre a resoldre els conflictes de forma pacífica. 
• Respectar les normes. 
 
Tots aquests objectius s’han d’assolir de forma gradual al llarg de 

l’Educació Infantil. I, com tots sabem, el treball conjunt de família-escola 
farà més fàcil el desenvolupament del nen/a com persona. 

Això és una tasca diària, que feta amb il·lusió i entusiasme donarà els 
seus fruits. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀREES 

 
Els alumnes de P-3 en acabar el curs, en cadascuna de les àrees han de ser 
capaços de: 
 
DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES: 

 

• Explorar i reconèixer el propi cos ( els elements corporals i els seus 
canvis físics ( creixement) i psíquics ( estats anímics ). 

• Reforçar l’autoestima i ser conscient de les limitacions personals. 
• Expressar ( a través del dèficit del llenguatge ) i manifestar i 

identificar les emocions bàsiques. 
• Dominar progressivament les habilitats motrius bàsiques i organitzar 

progressivament la lateralitat. 
• Respectar-se i acceptar-se a un mateix i els altres companys/es. I 

resoldre els conflictes mitjançant el diàleg. 
• Voler pertànyer al grup, cuidar-lo i voler participar en les activitats 

conjuntes. 
• Treballar els hàbits d’autoestima fins a convertir-los en rutines: control 

d’esfínters, cura del material propi i conjunt, l’alimentació, la higiene, 
escolta activa dels companys. 

 
 
DESCOBERTA DE L’ENTORN: 

 
• Observar, identificar i experimentar amb els elements i les qualitats del 

nostre entorn. 
• Observar i iniciar-se en la identificació dels fenòmens naturals: dia, 

tarda, nit, sol, pluja, núvol. 
• Identificar les figures geomètriques: cercle, quadrat i triàngle. 
• Reconèixer el nostre entorn natural i social més proper ( els càrrecs de 

l’escola, els companys de la classe, la família ). 
• Observar i reconèixer les semblances ( color, forma ) i diferencies entre 

els objectes. I fer classificacions tant quantitatives com qualitatives. 
• Observació de les característiques i comportament d’alguns animals i 

plantes. Visita al zoo. I reconèixer els seus canvis i evolucions. 
• Anticipar-se al resultat tot fent hipòtesi i verbalització. 
• Acceptar i respectar les opinions dels companys. 
• Construir la noció de quantitat i iniciar la seva representació del nº 0 al 

3. 
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• Reconèixer les seqüències de la vida quotidiana i ordenar-les 
temporalment. 

• Identificar els canvis que el temps produeix en la vida quotidiana ( 
causa-efecte ). 

• Utilitzar el dibuix com a mitjà de representació de la realitat i la 
imaginació. 

• Utilitzar el càlcul mental i el càlcul global per agilitzar la ment. 
 
 
COMUNICACIÓ I LLENGUATGES: 

 

• Participar i escoltar activament en situacions habituals que es produeixin 
a l’aula i fora del centre. 

• Interessar-se i esforçar-se per fer-se entendre i respectar i intentar 
entendre els altres. 

• Escoltar i comprendre petites narracions, contes ( caputxeta, patufet, la 
maria marieta...), cançons ( cançoner ), llegendes ( St. Jordi ), poesies ( 
nadal i estacions de l’any ) i endevinalles. 

• Escoltar activament les creacions musicals per a la discriminació, 
identificació i captació de pulsacions, ritmes, estructures, harmonies i 
melodies. 

• Experimentar amb diferents tècniques plàstiques i exercitar destreses 
manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar,... adquirint coordinació 
oculo-manual. 

• Iniciar-se en la lecto-escriptura: reconèixer i reproduir: propi nom. 
• Utilitzar el cos per expressar els propis sentiments adquirint cada dia 

més domini del mateix. 
• Utilitzar instruments tecnològics ( ordinadors, TIC ) i del llenguatge 

audiovisual com a mitjà de comunicació ( ràdio ). 
• Utilitzar estratègies per aproximar-se a la lectura ( identificació de 

paraules significatives i usuals ). 
• Utilitzar procediments com: preguntar, negociar, predir, planificar i 

raonar. 
• Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites 

pròpies i la dels companys/es. 
 
 
 
 


