
PROGRAMACIÓ DEL MES: GENER 

CLASSE:  L’ ORQUESTRA   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 llenguatges ( verbal, matemàtic, 

plàstic i musical) .  

Les unitats de programació que treballarem seran les següents:  

ELS REIS DE L’ ORIENT: 

Explicarem  qui eren el Melcior, el Gaspar i en Baltasar i la seva història 

fent servir tot tipus d’ imatges, de contes, de cançons i també amb vídeos.  

L’ HIVERN:  

Aquestes son algunes de les propostes que treballarem per a aquesta 

estació: 

- Observarem imatges de paisatges i d’ altres elements naturals típics 

de l’ hivern i mirarem per la finestra el temps que fa. 

- Pintarem branques i fulles de la tardor de color blanc per decorar la 

nostra classe. 

- Farem activitats per conèixer el nostre cos i les diferents peçes de 

roba que fem servir quan arriba el fred, com ara; l’ abric, els guants, 

els gorros, les botes, la bufanda..,  i indirectament treballarem el 

vocabulari de totes aquestes. 

- Manipularem glaçons i aigua calenta per diferenciar el fred de la 

calor, i farem neu amb bicarbonat i aigua. 

- Farem activitats plàstiques amb pintura blanca, amb diferents tipus 

de papers, amb cotó fluix i amb altres materials per tal de que puguin 

manipular i diferenciar altres textures; més suaus, més viscoses, i 

guarnirem així la nostra classe i/ o farem alguna fitxa pel nostre 

àlbum. 

- Altres activitats de psicomotricitat:  

. Manipularem paperets petits i els llençarem per tota l’ aula 

simulant que es neu. 

. Manipularem rotllos de paper del wc de color blanc. 

. Farem experimentació amb farina. 



. Sortirem a fer carreres al pati.  

Durant aquest mes escoltarem alguns CONTES relacionats amb aquesta 

estació, que seran;  

 1-El senyor de l’ hivern. 

2- L’ós blanquet. 

3- En Tinet té fred. 

 

CANÇONS:  

“ Ai, quin fred que fa!” 

“ A l’ hivern fa fred ” 

“ Ara plou, ara neva” 

“ Tipi, tipi, tap” 

“ El ninot de neu” 

“ Pastoret d’ on véns” 

“ Canto al fred” 

“ Twist del nas gelat” 

 

ANGLÈS: 

- Els colors. 

- Els animals de la granja. 

- Les peçes de roba de l’ hivern. 

- Les parts del cos i les emocions. 

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. 

 

 

 

 


