
 

PROGRAMACIÓ DEL MES:  MAIG 

CLASSE:     POLLETS P-0        CURS: 2021-22 

Les activitats d’ aprenentatge que citarem a continuació es fan seguint les 

àrees que hi ha en el currículum de  l’ educació infantil i aquestes són: la 

descoberta d’ un mateix ( psicomotricitat fina i grossa), la descoberta de l’ 

entorn natural i social i, la comunicació i els llenguantges ( verbal, 

matemàtic, plàstic i musical) .  

Les unitats de programació que treballarem serán les següents: 

 

ADAPTACIÓ: 

-durant el mes de maig, seguirem treballant l’adaptació del nens que  

s’incorporen  al curs escolar: 

- rutines diàries propis de l’escola 

 (arribada a l’escola, hora d’esmorzar, dormir una estoneta  al matí (si fa 

falta)    

 - alimentació (introducció de nous aliments) 

 - fer la migdiada i la son ( ens acostumen a dormir al bressol) 

 - hàbits i neteja dels petits 

 - compartirem estones amb els altres companys (sociabilització) 

 - descobrirem i explorarem la classe, joguines, materials… 

- ajudem a establir uns vincles entre l’adult i els infants  

-respectar les necessitats i ritmes individuals de cada infant 

 

 

PRIMAVERA: 

-la primavera és l’estació de la qual hem estat parlant i en la que hem 

descobert la varietat de colors, les flors… 



-observarem en la natura més varietat de tonalitats mitjançant contes, 

imatges… 

-observarem dibuixos des d’un punt de vista diferent 

-treballarem indirectament la consciencia visual ( dalt-baix) 

-farem servir pintures amb els colors de la primavera 

-decorarem la classe amb motius de la primavera!!! 

-parlarem i presentarem la primavera amb imatges i  contes 

-experimentarem amb diferents olors(sentit de l’olfacte) 

-experimentarem amb aigua freda i calenta, per descubrir noves sensacions 

-decorarem el nostre arbre permanent amb floretes 

 

ANIMALS SALVATGES: 

-comencem a treballar la descoberta de l’entorn i mirarem com és el món 

que habitem: 

  - explicarem contes amb ajuda d’unes lámines amb dibuixos dels animals 

  - en rotllana , l’educadora  treurà una titella que simularà un animal i farem 

les diferents onomatopeies i sorolls. 

   - escoltarem i cantarem les cançons relacionades amb els animals 

salvatges i les acompanyarem amb els diferents moviments. 

-parlarem de que mengen, com caminen, quin soroll fan… 

       

EXPERIMENTACIONS: 

-  treballarem de forma didàctica els diferents conceptes mitjançant 

l’experimentació: 

 

-experimentació amb la “panera dels tresors” 

-experimentació amb fruita de temporada 

          -experimentació amb floretes 

          -experimentació amb la nova panera de la primavera 



 

SETMANA DE LA FAMÍLIA: 

-durant aquesta setmana (del 9 al 13 de maig) parlarem de la nostra família, 

mitjançant fotos, contes i llibres 

-farem una feineta molt divertida!!! 

 

 

CANÇONS: 

-bon dia                                 -el lleó no fa por                 -la tortuga 

-sol solet                               -l’elefant                              -sóc un mico, mico 

-tipi tipi tap                           -cada dia al dematí               

 

Aquestes activitats les adaptarem al grup i a cada infant, i s’ ha de tenir en 

compte que aquests aprenentatges sovint es produeixen de manera 

conjunta, i a la vegada, també es treballen els hàbits i els valors. 

 

 


