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Educació Infantil Cicle inicial 

 Dimensió Comunicativa 

1. Ús d'instruments d'observació directa i indirecta per a la realització d'exploracions i 
d'experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i 
posterior anàlisi de dades. Iniciació en l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 

2. Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de 
diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar- la en els 
diferents models. 

1. Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per 
llegir un rètol, un títol d'un llibre, una notícia d'internet o qualsevol altre text. 

 2. Participació en activitats de lectura col·lectiva. 

3. Identificació d'informacions proporcionades pels diferents mitjans de comunicació, i 
expressió de la pròpia opinió. 

 

4. Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, 
plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir. 

 

5. Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, endevinalles i 
dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i d'aprenentatge. 

 

6. Iniciació als usos socials de la lectura i l'escriptura. Exploració de materials de l'entorn, 
com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que contenen text 
escrit. 

3. Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels 
textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma 
conjunta a partir del text, imatges o esquemes. 

7. Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les 
produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals. 

4. Ús d'estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a 
les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines, i de productes d'alimentació, entre 
altres). 

 

8. Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l'escrit.  
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9. Ús d'estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules 
significatives i usuals, ús del context i de la forma de l'escrit, reconeixement de lletres, ús de 
les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos. 

5. Utilització d'estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i 
després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre 
fragments, capacitat d'autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot 
tipus que formen part del text). 

 6. Ús d'estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el 
professorat. 

10. Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se, estar 
bé. 

7. Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i d'aprenentatge i com a 
mitjà de comunicació 

11. Iniciació en les habilitats per a l'anàlisi de la llengua, correspondència so-grafia, 
segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus 
elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre la 
llengua. 

 

12. Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden 
ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i 
situacions progressivament més complexes. 

 

 Dimensió Literària 

8. Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la 
lectura: lectura guiada; ús de l'audició, lectura i memorització de textos, poemes, 
cançons, refranys dites; ús biblioteca d'aula i d'escola i revistes escolars; ús de 
gravacions, i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre altres. 

9. Participació en activitats literàries de l'escola i de l'entorn proper. 

10. Comprensió a partir d'audicions i comentaris posteriors conjunts de literatura de 
tradició oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons, dites). 

11. Comprensió dels elements fonamentals d'un relat audiovisual (personatges, 
espais, accions). 

12. Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures conjuntes guiades, 
pràctica d'algunes estratègies lectores, i interpretació del llenguatge literari: derivació, 
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composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobriment 
del ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó. 

13. Ús d'estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura individual silenciosa o 
en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, deducció del significat d'un mot, 
relació amb els seus coneixements, entre altres 

14. Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a l'entonació perquè 
tots ho entenguin, i adequant l'entonació i el ritme a cada tipus de text. 

15. Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització dels 
seus recursos 

16. Interès per l'elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències 
personals. 

 


