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PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 

 

1. Adequació i seqüenciació dels objectius generals: 
 

 
Objectius 

COMPETÈNCIES 

LIN MT DIG AP AP SOC EMP CULT 

1. Incrementar progressivament la consciència de si mateix i formar-se una imatge 
ajustada i positiva a través del moviment, del joc i de la interacció amb els altres. 

   X  
X 

  

2. Conèixer i representar el propi cos, els seus elements i algunes de les seves funcions,               
descobrint les seves possibilitats d’acció i d’expressió, coordinant i controlant cada cop amb             
major precisió gestos i moviments i regulant el moviment, el to i la postura en funció de                 
l’objecte i de l’acció efectuada. 

 
  

X  
  

3. Identificar gradualment les pròpies característiques, possibilitats i limitacions,        
desenvolupant sentiments d’autoestima i autonomia personal i gaudint de les pròpies           
descobertes i conquestes. 

 
 

   
X 

   

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. 

X   X    

5. Identificar i respectar les característiques, diferències, sentiments, emocions, necessitats 
o preferències dels altres, valorant-los i rebutjant les actituds discriminatòries.    X   

X 
 

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

 
 

   
X 

 
X 

 
 

 
 

7. Realitzar, de manera cada cop més autònoma, activitats habituals i tasques senzilles per 
resoldre problemes de la vida quotidiana, augmentant el sentiment d’autoconfiança i la 
capacitat d’iniciativa, i desenvolupant estratègies per satisfer les seves necessitats bàsiques, 
per organitzar el treball i comprovar els nous aprenentatges. 

 
 

  
 

 
X 
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8. Orientar-se i actuar cada cop més autònomament en els espais quotidians relacionats 
amb les vivències periòdiques i amb les rutines, utilitzant de forma adequada termes bàsics 
relatius a l’organització de l’espai i del temps. 

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

   X X   

10. Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionades amb el benestar, la seguretat, 
la higiene, l’alimentació, l’enfortiment de la salut, l’ordre i el treball, apreciant i gaudint de les 
situacions quotidianes d’equilibri i benestar físic i emocional. 

   X    

11. Adequar progressivament el propi comportament a les necessitats i requeriments dels 
altres, desenvolupant actituds i hàbits de respecte, ajuda, col·laboració i responsabilitat, evitant 
comportaments de submissió o domini. 

   X X X  

 
2. Seqüència dels continguts: 

 

 
BLOC 1. EL COS I LA PRÒPIA IMATGE 

 
Nivell I 

 
Nivell II 

 
Nivell III 

** El cos humà. Exploració, identificació i progressiva acceptació i consciència de les característiques i 
funcions del propi cos, de les pròpies sensacions, percepcions i necessitats. L’esquema corporal. 

 x  

** Representació de l’esquema corporal i percepció dels propis canvis físics (augment de talla, pes…) i de 
l’adquisició de noves habilitats i competències relacionades amb el pas del temps. Les referències espacials 
en relació amb el propi cos. 

 x  

** Acceptació i valoració ajustada i positiva de si mateix i de les pròpies possibilitats i limitacions, 
esforçant-se per vèncer les dificultats superables. 

x x  

 ** Utilització dels sentits en la vida quotidiana i per a percebre les sensacions i percepcions del propi cos i 
dels altres. 

 x x 

** Reconeixement de la identitat i característiques dels altres, acceptant-les i valorant-les positivament, 
respectant les diferències personals, físiques, socials i culturals i rebutjant les actituds discriminatòries. 

 x  

** Identificació, comprensió i expressió dels propis sentiments,  emocions, vivències, preferències i 
interessos, respectant també els dels altres. Control progressiu dels sentiments i emocions i superació de 
temors. 

 x  
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** Demostració d’afecte a altres infants i adults, valorant les seves demostracions d’afecte i responent-hi 
amb actitud positiva. 

 x  

** Identificació, manifestació, regulació i control progressiu de les necessitats bàsiques del cos, mostrant 
confiança en les pròpies capacitats per a satisfer-les. 

x x  

** Identificació i comprensió progressiva de la pròpia historia personal en relació amb la vida familiar i social 
i amb les experiències més significatives. 

 x x 

 
 
BLOC 2. JOC I MOVIMENT 
 

 
Nivell I 

 
Nivell II 

 
Nivell II 

** Gust pel joc i per l’activitat sensoriomotriu com a base de l’activitat quotidiana, valorant-los com a mitjans 
de plaer i de relació amb els altres. 

x x  

** Participació positiva i esforç personal en les experiències sensoriomotrius, en els jocs, en jocs dansats i 
en l’activitat física. 

 x  

** Estima i satisfacció per la quietud i el repòs en contrast amb l’activitat motriu dinàmica.  x x 

** Comprensió, acceptació i posada en pràctica de normes per jugar, participació en la seva regulació i 
valoració de la seva necessitat. 

x x  

** Control progressiu, global i segmentari, del cos, de l’equilibri i de la respiració. Coordinació visomotriu i 

satisfacció pel progressiu domini corporal, per l’adquisició d’habilitats i per les pròpies descobertes i 

conquestes. 

 x  

** Control postural: el cos i el moviment. Progressiu control del to, de l’equilibri i de la respiració i adaptació 
del to i de la postura a les característiques de l’objecte, de l’altre, de l’acció i de la situació. 

 x  

** Exploració i presa de consciència de les pròpies possibilitats i limitacions perceptives, motrius i 
expressives, mostrant confiança en les pròpies possibilitats d’acció. Simulació de rols diferenciats i 
d’estats d’ànim diversos en situacions de joc. Iniciativa en l’acció i en els nous aprenentatges, 
mantenint una actitud de superació de les dificultats. 

x x  
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** Valoració i respecte per les possibilitats i limitacions perceptives motrius i expressives dels altres.  x  

** Nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps i de coordinació de moviments.  x x 

 
 

 
BLOC 3. L’ACTIVITAT I LA VIDA QUOTIDIANA 

 
Nivell I 

 
Nivell II 

 
Nivell III 

** Les activitats de la vida quotidiana: iniciativa i progressiva autonomia i esforç en la seva realització. 
Satisfacció per la realització de tasques i actitud positiva envers la regularitat de les experiències de la vida 
quotidiana. 

 x  

** Les pròpies competències en relació a les activitats de la vida quotidiana. Acceptació de les pròpies 
possibilitats i limitacions en la realització de tasques. 

x x  

** Normes que regulen la vida quotidiana. Planificació seqüencial de l’acció per resoldre tasques i presa de 
decisions adequades (planificació, desenvolupament i valoració dels resultats). 

 x x 

** Adquisició d’hàbits elementals d’organització, constància, atenció, iniciativa i esforç en la pròpia activitat, 
valorant el treball ben fet, propi i dels altres. 

x x  

** Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i esforç per vèncer les 
dificultats superables, planificant accions per a superar-les i comprovant els propis aprenentatges. 

 x  

** Responsabilitat, participació i consens en les tasques de grup i en l’ús compartit d’espais i d’objectes, 
acceptant les normes que faciliten l’activitat dins l’escola i en la vida quotidiana i regulant 
progressivament el propi comportament. 

 x x 

** Habilitats per a la interacció i col·laboració amb els adults i amb els iguals, implicant-se de forma positiva 
en la resolució de conflictes. Actitud positiva per establir relacions d’afecte amb els adults i amb els 
iguals, acceptant críticament les seves propostes. 

x x  

** Actitud d’ajuda, col·laboració i cooperació, coordinant els propis interessos amb els dels altres i 
manifestant les pròpies preferències, vivències i opinions de forma respectuosa enfront les dels altres. 

 x  
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BLOC 4. LA CURA PERSONAL I LA SALUT 
 

 
Nivell I 

 
Nivell II 

 
Nivell III 

** Accions i situacions que afavoreixen la salut i generen el benestar propi i dels altres. Pràctica d’hàbits 
d’higiene, cura personal, alimentació i descans i col·laboració i participació en les activitats que s’hi 
relacionen, utilitzant adequadament espais, elements i objectes. 

 x  

** Petició i acceptació d’ajuda en situacions en què sigui necessari, acceptant i valorant l’ajuda d’altres 
persones en situacions relacionades amb l’atenció personal i amb la salut. 

x x  

** Cura de la higiene personal i gust per un aspecte personal acurat. x x  

 ** Col·laboració en el manteniment de la higiene de l’entorn en que es desenvolupen les activitats 
quotidianes: ambients nets i ordenats. 

x x  

** Comprensió i acceptació de les normes de comportament relacionades amb el menjar, els 
desplaçaments, el descans, la higiene i l’ordre. 

x x  

** Identificació i valoració crítica davant factors i pràctiques socials quotidianes que afavoreixen o no la salut.  x  

** El dolor corporal i la malaltia: 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. 

x x  

** Tranquil·litat i col·laboració en situacions de malaltia i petits accidents, acceptant l’ajuda i protecció dels 
altres. Adopció de comportaments per a prevenir-los. 

 x  

 
 

3. Mètodes pedagògics. 
La metodologia emprada al centre segueix la línia explicitada en la concreció metodològica que abarca tots els cursos d’infantil i primària. 

 
4. Distribució espai-temps. 
La distribució i organització de l’espai i el temps es desenvolupa en els horaris de la programació d’aula, concretada per setmanes. 
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5. Atenció a la diversitat: Activitats d’ampliació i reforç. Procediments de suport i recuperació. 

Els tutors/es, amb l’assessorament i ajuda de l’equip de suport, elaboren les programacions diversificades individualitzades per a cada un 

dels o les alumnes NESE que ho requereixin. El seguiment d’aquestes programacions diversificades i de les adaptacions curriculars que se’n 

deriven es realitza en les actes d’avaluació trimestrals del grup. 
 

6. Criteris d’avaluació:  
 Nivell I Nivell II Nivell III 

 ̂^ 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. 

x x  

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

 x  

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

x x  

^^ 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. 

x x  

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

x x  

^^ 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. 

 x  
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7. Elements transversals. 
El treball dels elements i continguts transversals s’especifica en un document comú de centre, inclòs dins la concreció curricular. 

8. Materials i recursos didàctics. 

Els materials utilitzats, seran materials variats, polivalents i estimulants i interessants per els infants, de manera que permetin la manipulació, 
l’observació i la construcció. 

 

 

 




