
REUNIÓ  D'AULA  de  P-4:  
el dia a dia de la classe dels Llops i Llobes

març 2022



Ens basem en els continguts de les tres àrees d'aprenentatge:
  *Descoberta d'un mateix i dels altres
  *Descoberta de l'entorn
  *Comunicació i llenguatges
Creem i potenciem rutines, situacions reals, de joc, de conversa,
d’espais ... per tal de treballar els continguts de les tres àrees
des d'una perspectiva global, desenvolopant totes les capacitats
dels infants. 



COM HO FEM? 



Treballem el reconeixement dels noms, comptem, observem i seleccionem el nombre
corresponent, cuidem les relacions personals i de grup ...

Cada dia un infant passa llista saludant a cada nen i nena del grup : 

BON DIA 19 ESCOLA

5 CASA



ELS DIES DE LA SETMANA

Anticipem l'acció, afavorim l'autonomia i la seguretat, ens situem
en el temps, reconeixem els dies de la setmana ...

L'ENCARREGAT/DA ENS ANTICIPA QUÈ FAREM DURANT EL DIA:



A LA ROTLLANA...
 

CREEM 
VINCLES

COMPARTIM DESCOBRIM

MOSTREM
 EMOCIONS

ENS MIREM
ELS ULLS

ESCOLTEM





ESMORZAR

 

TREBALLEM:
- LA PACIÈNCIA
- LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
- ELS HÀBITS SALUDABLES
- EL LLENGUATGE VERBAL



RACONS DE JOC SIMBÒLIC
En aquests espais els infants desenvolupan la imaginació, plantejen les

seves normes de joc i desenvolupen la seva personalitat



AULA 
Espai que permet a l'infant desenvolupar
l'imaginació, fomentar estratègies per a la

resolució de conflictes, crear, pactar i portar a
terme les seves pròpies normes



EXTENSIÓ D'AULA 
Un espai que permet a l'infant gaudir del joc i 
construir amb diferents materials, objectes, ...



PATI
 
 

Espai educatiu, ple de recursos per a l’aprenentatge.
El pati afavoreix no tan sols els moviments plens de vitalitat, sinó també la curiositat, la intimitat

i la tranquil·litat
 





PETIT MÓN 



RACONS D'AULA
 Diferents propostes que permeten el desenvolupament de cada infant

seguint el seu ritme evolutiu



RACÓ DE DITS
 

La motricitat fina ens permetrà 
adquirir moviments més precisos....



RACÓ D'ARTISTES
 

Espai on els infants crean i desenvolupen
les seves capacitats artístiques. 



RACÓ DE DIBUIXAR I ESCRIURE 
Un racó que permet a l'infant
practicar, progressar i gaudir del dibuix
i les paraules...



RACÓ DE JOCS I PUZLES
 

Ens ajuda a desenvolupar la concentració, la
destressa ull/mà, aprendre a respectar les normes
del joc i treballar conceptes matemàtics i espaials.



RACÓ DE BIBLIOTECA
 

 

 Fomentar el gust per la lectura
despertant la seva imaginació i

creativitat 

 
Espai de coneixement i aprenentatge en

un ambient tranquil i de calma



L'OVELLA "LA"

ENS PORTA CANÇONS, AUDICIONS I DANSES.



LA CAIXA MÀGICA
La caixa màgica  sempre ens porta

 grans sorpreses i per obrir-la  necessitem dir les paraules
màgiques: 

 
             

 
"CAPSA, CAPSETA, 

   OBRE'T UNA MIQUETA
PLIS, PLAS, PLUS...

       PXXXXXXXXXXX !!!"         
 
 
 

        Afavorim l'espera, l'atenció, l'anticipació i creem l'expectació dels infants.



PSICOMOTRICITAT

El joc és la nostra manera innata de conèixer el món iEl joc és la nostra manera innata de conèixer el món i
d’aprendre.d’aprendre.





TALLERS D'ART

Espai on els infants
poden 

expressar el seu món
artístic



Vincent Van Gogh
Treballem la seva biografia, les obres més
rellevants i ens inspirem per crear i deixar

volar la imaginació 





Volum
Descobrim noves textures, dimensions i
possibilitats dels diferents materials que

treballem 



FESTES I TRADICIONS
 



ANIVERSARIS



HORT

 
Observem el creixement d'una planta, tenim cura d'un ésser viu i

fomentem  el respecte per la naturalesa
 



PROJECTE
Sorgeix dels propis infants, on ells són els protagonista
dels seus propis aprenentatges







SORTIDES I EXCURSIONS



QUÈ FAREM? 
Nous reptes ens esperen



 

Continuar treballant l'atenció, el llenguatge oral, la
consciència fonològica i les habilitats gràfiques.
Avançar en la sociabilització.
Triar un nou projecte!
Iniciar un nou taller: "el romànic"
Mural de les alçades.

 



RECORDATORIS  



Teatre a Vilassar de Dalt, 30 de març : "Com a gat i
gos".
Sortida MNAC  4 de Maig.
Puntualitat a les entrades.
Entrar al Padlet amb els vostres infants.
Justificació faltes d'assistència per escrit. 
Incorporació de la Maria, la tutora.



Preguntes



GRÀCIES PER TOT FAMÍLIES!


