
PROGRAMACIÓ DEL MES: MAIG 

CLASSE: P2 PORQUETS   CURS:2021-2022 

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 llenguatges (verbal, matemàtic, 

plàstic i musical) .  

Les unitats de programació que treballarem seran les següents:  

 

LA PRIMAVERA: 

Durant aquest mes continuarem parlant d’aquesta estació de l’any. Ho farem 

a traves de diferents activitats. 

- Observarem imatges de paisatges de primavera. 

- Mirarem diferents contes relacionats amb aquesta estació de l’any. 

- Parlarem i observarem diferents insectes que apareixen en aquesta 

estació de l’any. 

- Farem diferents activitats plàstiques relacionades amb aquesta 

estació de l’any. 

- Observarem i cuidarem les plantes i l’hort del pati. 

- Plantarem alguna llavor i l’anirem observant per veure com creix i 

desprès ens l’emportarem a casa. 

- Parlarem dels colors que podem trobar en diferents paisatges i flors. 

 

EL COLOR VERD: 

Continuarem treballant aquest color mitjançant diferents activitats. 

- Observar imatges de coses i objectes d’aquest color. 

- Buscar objectes de color verd per la classe. 

- Realitzar diferents activitats plàstiques. 



LA FAMILIA: 

Durant aquest més treballarem la família, a traves de diferents activitats. 

- Observarem les fotos del nostre racó de la família i parlarem sobre 

elles. 

- Prepararem un detall per portar a casa el dia de la Família (15 de 

maig). 

 

ANIMALS DEL ZOO: 

Cap a mitjans del mes començarem a treballar aquests animals. 

- Parlarem i observarem imatges dels diferents animals salvatges que 

viuen al zoo. 

- Realitzarem diferents activitats plàstiques relacionades amb aquests 

animals. 

- Cantarem cançons d’alguns d’aquests animals. 

 

· CANÇONS: 

- Primavera, primavera.  -Els ocells han arribat - L’aranyeta xica. 

- Marieta vola, vola.  - Zum Zum fa l’abella. - L’ Elefant. 

- L’arc de Sant Martí. - La Tortuga .  - El lleó. 

- La Girafa 

 

· CONTES: 

Continuarem treballant el conte “LA MARGARIDA TÉ POR” i 

observarem i explicarem diferents contes relacionats amb la 

primavera i  els animals del zoo.  


