
PROGRAMACIÓ DEL MES: OCTUBRE 

CLASSE: ELS TIMBALS        CURS: P-O 

 

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).  

 

Què treballarem durant aquest mes?  

1.  Continuem amb l’adaptació 

- Respectar el ritme individual de cada infant 

- Satisfer les necessitats bàsiques (son, gana, higiene, etc.) 

- Enfortir el vincle socioafectiu amb la tutora i la resta de les educadores 

- Compartir estones de joc amb el grup d’iguals 

 

2. Propostes diverses en relació amb LA TARDOR  

- Treballarem vocabulari de la tardor a través de la manipulació dels materials més 

símbolics d’aquesta estació. 

- Jugarem amb ampolles sensorials de la tardor (que contindran els colors propis 

d’aquesta estació i els elements més significatius). 

- Mirarem imatges relacionades amb la tardor ( d’objectes, paisatges, aliments 

típics, celebracions, etc.) 

- Elaborarem una manualitat plàstica per decorar l’aula i emportar-nos-la a casa el 

mateix dia de la Castanayada. 

- Experimentarem i tastarem moniatos i la massa dels panellets. 

- Panera de la tardor. 

- Manipularem teles dels colors de la tardor. 

- Veurem material característic de la tardor i alguns dels animals que estan més 

presents durant aquesta estació 



 

3. Contes 

- La tardor ja és aquí    - Ton i Rita i la tardor 

- A la tardor castanyes!    - Què en saps de...? La Tardor 

- Comença la tardor     - Temps de castanyes 

 

4. Música 

- Arriba la tardor     - La Castanyera 

- Sóc un bolet     - Marrameu torra castanyes 

- M’agrada la tardor         - L’esquirol 

* A més, durant tot aquest trimestre anirem escoltant audicions i estils musicals 

diversos. 

 

Finalment, el dia 28 d’aquest mes tindrem la gran sort de rebre la visita de la 

senyora Maria Castanyera al matí i celebrar una petita festa a la tarda amb 

les famílies. 

 

 


