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OBJECTIUS DE P-4 
 

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. 



ESCOLA PRIMAVERA      

2 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER ÀREES 

 

Els alumnes de P-4 en acabar el curs, en cadascuna de les àrees han de ser 

capaços de: 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES: 

 

• Explorar i reconèixer les característiques bàsiques del propi cos (parts, 

canvis físics, necessitats bàsiques) i les seves possibilitats (sensorials, 

afectives...) 

• Expressar les pròpies emocions a través dels diferents llenguatges: 

corporal, plàstic, musical i verbal. 

• Dominar progressivament les habilitats motrius bàsiques: coordinació, 

equilibri... 

• Comprendre i valorar progressivament les normes en alguns jocs. 

• Explorar, acceptar, respectar i valorar positivament els trets 

característics dels altres i d´un mateix sense perjudicis ni estereotips 

que dificultin la convivència. 

• Ser capaç de utilitzar el diàleg com mitjà per resoldre conflictes amb 

els altres i arribar a acords. 

• Autorregular progressivament els hàbits d´autonomia referits a la 

pròpia cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius) i a la relació 

amb els altres (cura, atenció i respecte). 

• Agafar confiança i seguretat en les pròpies possibilitats d´aprenentatge 

i satisfacció dels progressos assolits. 

 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN: 

 

• Observar i identificar qualitats d´elements de l´entorn i de fenòmens 

naturals (dia, nit, sol, pluja...) i valorar la seva incidència en la vida 

quotidiana. 

• Observar, identificar i respectar l´entorn social (l´escola, el carrer, el 

barri, la ciutat). 

• Identificar les festes tradicionals, històries o llegendes de l´entorn 

proper i de Catalunya i interessar-se per participar en activitats socials i 

culturals. 

• Utilitzar instruments d´observació (lupes, metre...) per a la realització 

d´exploracions, recollida i posterior anàlisi de dades. 

•  Iniciar-se en l´ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
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• Observar característiques i comportaments d´alguns animals i plantes  

(com són, com s´alimenten...) i reconèixer els canvis que en ells es 

produeixen durant el seu desenvolupament. 

• Comparar, ordenar i classificar objectes i materials tant per relacions 

qualitatives com quantitatives. 

• Construir la noció de quantitat i inici de la representació dels números 

del 0 al 6. 

• Reconèixer i ordenar seqüències temporals de fets i activitats 

quotidianes. 

• Identificar figures tridimensionals (esfera, cilindre i prisma) i planes 

(triangle, cercle, quadrat, rectangle) que formen part d´elements de 

l´entorn. 

• Ser capaç d´aplicar estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i 

agrupar. 

• Ser capaç de treballar basant-se en l´experimentació i el raonament, 

amb la comprovació, el contrast i la justificació com a forma habitual de 

conèixer i d´elaborar explicacions. 

• Utilitzar el dibuix com a mitjà de representació, observació de la 

realitat, processos i canvis. 

 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES: 

 

• Participar i escoltar activament en situacions habituals de comunicació 

(converses, contextos de joc...). 

• Adoptar una actitud positiva i de respecte per a les llengües. 

• Escoltar i comprendre narracions, contes, cançons, poesies, endevinalles 

i dites tradicionals i contemporànies. 

• Captar, discriminar i identificar amb una escolta activa de les creacions 

musicals) la pulsació, ritme, melodies i harmonies. 

• Progressar en el domini de la veu, a partir del joc i de la cançó. 

• Experimentar amb el gest i el moviment (dansa, joc...) 

• Experimentar i exercitar les tècniques plàstiques (dibuix, pintura, 

collage...) i destreses manuals (retallar, esquinçar, punxar...). 

• Iniciar-se en la lectura i escriptura (nom i cognom amb lletra de pal i 

paraules treballades a l´aula). 

• Ser capaç d´utilitzar estratègies per aproximar-se a la lectura, com 

identificació de paraules significatives i usuals (noms dels alumnes de la 

classe...), reconeixement de les lletres, ús de les il·lustracions i imatges 

que acompanyen els textos. 
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• Usar i valorar la llengua oral, el dibuix, les produccions plàstiques i 

musicals per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, 

desigs i sentiments. 

• Usar el llenguatge verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i 

corporal com a objectes de diversió, de creació i d´aprenentatge. 

• Interessar-se i iniciar-se per produir textos escrits amb diferents 

funcions, amb aproximació progressiva a l´escriptura convencional. 

• Utilitzar llibres per fer volar la imaginació, informar-se, divertir-se, 

estar bé. 

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

pròpies i la dels companys/es. 

 

 

 

 


