
Estimulació primerenca Entrenament cognitiu Raonament lògic 

Coneixement d’un mateix  
i autonomia personal

El cos i la pròpia imatge /  
Tenir cura d’un mateix i la salut

Parts del cos i de la cara. Hàbits d’alimentació, 
d’higiene i de descans. Hàbits relacionats  
amb la salut i la seguretat

Parts del cos i de la cara. Hàbits d’alimentació, 
d’higiene i de descans

Parts de la cara. Hàbits d’alimentació

El joc i el moviment /  
L’activitat i la vida quotidiana

Joc de cartes. Hàbits de cortesia:  
Bon dia / Bona nit

Jocs de simulació. Hàbits de cortesia:  
Bona nit / Gràcies

Jocs d’imitació

Coneixement de l’entorn

Apropament a la natura /  
La cultura i la vida en societat

Animals. Animals salvatges. Insectes.  
Flors. Aliments. Peces de roba. Estris de cuina. 
Mitjans de transport

Animals. Animals salvatges. Insectes. Flors. 
Aliments. Peces de vestir. La casa. Estris  
de cuina. Maquinària de construcció. Mitjans 
de transport. Llocs d’oci i de temps lliure  
(el parc d’atraccions)

Animals que es desplacen pel terra.  
Animals que es desplacen per l’aigua. Animals 
domèstics. Plantes. Fenòmens atmosfèrics. 
Aliments. Peces de roba. La casa. Mitjans  
de transport

El medi físic: elements, relacions  
i mesures

Números 1, 2, 3. Colors: vermell, groc, verd, 
taronja, blau, lila. Formes: triangle, cercle, 
quadrat. Igual/diferent. Part/tot. Gran/mitjà/
petit. Llarg/curt. Correspondència un-un. 
Parelles. Puzles. Siluetes

Números 1, 2, 3. Comptatge. Colors: blau, 
vermell, groc, verd. Formes: quadrat, cercle, 
triangle, rectangle. Línia recta / línia corba. 
Igual/diferent. Dins/fora. A sobre / a sota.  
El més gran / el més petit. El més llarg. 
Parelles. Semblances i diferències. Laberints. 
Comparacions: quantitat, mida, color

Nombres de l’1 al 5. Comptatge. Colors: 
vermell, groc, verd, blau, taronja, rosa, marró. 
Formes: cercle, quadrat, triangle, rectangle. 
Línia recta / línia corba. Igual/diferent.  
Gran/petit. La mateixa mida. Tots/alguns/cap. 
Correspondències: nombre-color. Parelles. 
Associació de colors

Llenguatges: comunicació  
i representació

El llenguatge corporal Imitació d’animals. Imitació de situacions 
quotidianes: aixecar-se i anar a dormir

Imitació d’animals Imitacions

El llenguatge verbal Expressió oral. Onomatopeies. Fórmules de 
cortesia: Bon dia / Bona nit. Grafomotricitat: 
traços rectes i corbs

Expressió oral. Onomatopeies. Fórmules  
de cortesia: Bona nit / Gràcies. 
Grafomotricitat: traços rectes i corbs,  
cercles, bucles

Expressió oral. Grafomotricitat: traços rectes, 
cercles, ziga-zagues, arcs consecutius

El llenguatge artístic, musical i plàstic Repassar amb el dit. Dibuixar. Pintar. 
Esquinçar. Retallar. Enganxar. Doblegar. 
Papiroflèxia

Repassar amb el dit. Dibuixar. Pintar.  
Retallar. Enganxar. Doblegar

Repassar amb el dit. Dibuixar. Pintar. 
Enganxar. Còpia de models

Capacitats i destreses

Coordinació oculomanual. Motricitat fina  
i global. Creativitat. Iniciació a les destreses 
d’escriptura. Observació i precisió. Percepció 
visual. Orientació espacial. Concentració.  
Presa de decisions. Raonament. Resolució  
de problemes. Memòria a curt i a llarg termini. 
Classificació segons un criteri

Coordinació oculomanual. Motricitat fina  
i global. Creativitat. Iniciació a les destreses 
d’escriptura. Observació i precisió. Percepció 
visual. Orientació espacial. Presa de decisions. 
Raonament. Classificació segons un criteri

Coordinació oculomanual. Motricitat fina  
i global. Creativitat. Iniciació a les destreses 
d’escriptura. Observació i precisió. Percepció 
visual. Orientació espacial. Concentració.  
Presa de decisions. Raonament. Classificació 
segons un criteri

3
anys

QUADERNS D’ACTIVITATS



Llista de les habilitats 
utilitzades a les activitats

Títols de Play Smart
3 anys 4 anys 5 anys

Estimulació 
primerenca

Entrenament 
cognitiu

Raonament  
lògic

Estimulació 
primerenca

Entrenament 
psicomotor

Raonament  
lògic

Habilitats  
escolars

Entrenament 
cognitiu

Entrenament 
psicomotor

Habilitats  
socials

Resolució de problemes

Adaptació a situacions noves

Tolerància davant dels errors i treure’n  
un aprenentatge

Sentiment d’orgull en els assoliments

Seguiment d’ordres senzilles

Perseverança en una tasca fins a completar-la

Seguiment de rutines i horaris establerts

Seguiment d’hàbits

Respecte de les normes d’un joc

Habilitats 
psicomotrius

Puzles

Retallar, doblegar, enganxar

Fer la pinça per subjectar llapis o ceres,  
i col·locació dels adhesius

Córrer, saltar, escalar

Raonament  
lògic, conceptual  

i matemàtic

Correspondències

Buscar i trobar alguna cosa en una imatge

Inferències

Ús de conceptes espacials i temporals

Resolució de laberints i recorreguts

Experimentació mitjançant l’assaig-error.

Comparació de grups d’objectes segons  
els conceptes «més», «menys» i «igual»

  

Classificació

Comparació de mides i longituds

Identificació de figures geomètriques bàsiques

Comptatge d’objectes

Reconeixement de nombres de l’1 al 10

Habilitats  
del llenguatge,  

la lectura  
i l’escriptura

Expressió d’idees i conceptes mitjançant oracions

Preguntar per comprendre

Observació detallada d’imatges

Descripció oral d’objectes, animals i personatges

Reproducció de sons i onomatopeies

Gargotejar, traçar, escriure i dibuixar

Coneixement  
de l’entorn natural  

i social

Coneixement d’objectes i situacions de l’entorn 
proper

Identificació de semblances i diferències

Reconeixement d’animals i plantes

Comprensió de costums i tradicions socials  
i les seves diferències

Reconeixement i ús dels colors bàsics

Capacitat  
artística

Pintar

Dibuix de formes reconeixibles i objectes simples

Dibuix creatiu


