
 

PROGRAMACIÓ DEL MES: _NOVEMBRE__________ 

CLASSE: ____XILÒFONS   P-1___________  CURS: _2022-23_____ 

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 novembre, seguirem treballant l’adaptació del nens al nou 

curs escolar: 

  - rutines diàries (arribada a l’escola, hora d’esmorzar, dormir una estoneta    

al matí si cal…) 

 - 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 

 - descobrirem i explorarem la classe, joguines, materials… 

 

LA TARDOR: 

- Continuem treballant  la tardor, mitjançant l’exploracío, observant i 

manipulant diferents materials ( tant del medi natural com d’altres) 

- Manipulem elements naturals de la tardor 

- Tastem diferents aliments i provem diferents sabors 

- Decorarem la nostra classe de tardor 

- Prepararem la panera de la tardor amb materials naturals 

- Pintarem un mural amb colors de la tardor. 

- Trepitjem fulles seques amb els peus delcalços per experimentar amb 

el propi cos 



- Estampació amb elements de la tardor ( pintem amb un mural) 

- Manipulem papers transparents de la tardor 

 

EL PÀ: 

- Observem diferents imatges de pà 

- Treballem nou vocabulari 

- Tastet de diferents tipus de pans que hi ha: rodó, quadrat, durs, 

tous… 

- Experimentació amb pà ratllat 

 

EXPERIMENTACIONS: 

- Durant aquest mes, treballarem de forma didàctica els diferents 

conceptes mitjançant l’experimentació: 

 

-experimentarem amb la “panera de la tardor” 

-experimentació amb la “panera dels tresors” 

-experimentació amb fruita ( poma, plàtan i taronja…) 

 

-A finals de novembre, començarem a introduir el Nadal (observarem 

imatges, llums al carrer, decoració de Nadal, caga tió, reis mags, regals…) 

           

   

CANÇONS: 

 

           . sol solet 

. bon dia 

           . cargol treu banya 

            

            

    · m’agrada la tardor 

   .plou i fa sol 

   . ja ha arribat la tardor 

   .l’esquirol 

 



- Cantarem aquestes cançons amb les titelles o el 

cançoner! 

 

-  

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. 

 

 


