
PROGRAMACIÓ DEL MES: NOVEMBRE 

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. Propostes diverses en relació amb LA TARDOR  

Aquest mes seguirem treballant aquesta estació a travès de: 

- Manipulació dels elements de la tardor (a través d’una panera) 

- Experimentació amb fulles seques (les toquem, les olorem, les mirem...) 

- Continuarem treballant cançons de la tardor i mirant contes relacionats amb 

aquesta estació. 

  

2. Activitats per conèixer les parts del nostre cos 

- Pintarem amb pintura utilitzant les nostres mans i peus. 

- Farem pessigolles amb una ploma per les diferents parts del nostre cos.   

- Desenvoluparem jocs de falda on anomenarem les diferents parts del cos. 

- Farem sessions de massatge per relaxar les diferents parts del cos. 

- Ens mirarem al mirall de l’aula per començar a identificar la nostra imatge, i 

així poc a poc poder construir la pròpia identitat. 

 

 

 



3. Activitats del dia a dia a l’aula 

- Panera dels tresors 

- Manipulació de sonalls 

- Cantar cançons del repertori musical infantil 

- Escoltar audicions de gèneres musicals diferents 

- Estimulació motricitat fina  (ser capaç d’agafar amb les mans i els dits 

objectes de diferents tamanys i formes, fer la pinça, senyalar amb un 

sol dit...)    

- Estimulació motricitat grossa (control del cap, gatejar, reptar pel 

matalàs mitjançant el propi cos, mantenir-se assegut per tonificar 

l’esquena, etc.) 

 

A finals de mes, començarem a introduir l’estació de l’hivern i el Nadal a 

través de propostes diverses, tot preparant decoració relacionada. 

 

 


