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UNITAT DIDÀCTICA  

ELS HÀBITS 

TEMPORALITZACIÓ:   

Durant tot el curs escolar. 

Trimestre  

2020/2021 

Grup classe  

P1 

JUSTIFICACIÓ DIDÀCTICA:  

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden els infants a estructurar, a orientar-se i a formar-se millor. 

L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris per 

a l’adquisició de nous aprenentatges. 

A mida que els nens i nenes van assolint els diferents hàbits se senten més segurs, tranquils, equilibrats i amb ganes d’aprendre. 

D’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil on queda, textualment, així 

reflectit: “ Les activitats quotidianes lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques són l’eix de l’organització educativa i esdevenen una 

excel·lent situació per enfortir el vincle amb l’adult; per descobrir els propis límits, necessitats i possibilitats; per avançar en la comunicació i la 

construcció conjunta de significats; per anar percebent ritmes temporals; per anar copsant els espais viscuts; per anar sentint els valors culturals del 

seu entorn, i per anar guanyant autonomia. 

METODOLOGIA: A través del treball diari, repetitiu i constant, els nens i nenes aniran adquirint tant els hàbits com les rutines per, cada vegada, ser 

més autònoms dins la Llar d’infants. 

Aquests hàbits els iniciem a P1, per exemple, intentant treure’s la jaqueta i/o les sabates, començant a menjar sols,..., sempre respectant el ritme de 

cada infant i a P2 els aniran consolidant, adquirint cada vegada més autonomia en treure i posar les sabates, menjar sol,... 

 

CAPACITATS: 

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. 

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 
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OBJECTIUS 

D’APRENENTATGE 

 

 

▪ Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, 
esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. 

▪ Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en 
l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup. 

▪ Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en 
la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 
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CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

 

 

• Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 
corresponent al seu moment maduratiu. 

• Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals de què disposa en 
la vida quotidiana. 

• Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.), mostrant un control progressiu d’aquestes. 

• Progrés en l’adquisició d’hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut, així com en l’inici d’hàbits 
d’ordre, constància i organització en les activitats en què participa. 

• Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia 
i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

• Domini progressiu del control i de la coordinació oculomanual, així com de les habilitats manipulatives necessàries per explorar objectes i per 
ser cada vegada més actiu i autònom en les diferents situacions quotidianes (vestir-se, posar-se les sabates, etc.). 
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DESCOBERTA DE L’ENTORN  

 
 

• Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin 
la integració en els diferents grups socials en què participa. 

• Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians i iniciació en l’ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, 
avall). 

• Orientació en les seqüències temporals en què s’organitza la vida diària i iniciació en l’ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, 
tarda, ara, després, avui, demà). 

 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

 

• Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals 
comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones. 

• Coneixement i utilització de manera progressiva de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, 
interès, iniciativa). 

• Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres. 
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE TIPUS AVALUACIÓ 

1 Acollida i benvinguda dels infants. 
 

Individual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formativa 
 
I 
 

Somativa 
 
 
 

2 Recollida de material. 
 

Grup 

3 Seure correctament. 
 

Individual 

4 Mocar-se. 
 

Individual 

5 Canvi de bolquers i control d’esfínters. 
 

Individual 

6 Treure’s la jaqueta i començar a posar-se-la. 
 

Individual 

7 Rentar-se les mans i la cara, i eixugar-se. 
 

Individual 

8 Posar i treure el pitet. 
 

Individual 

9 Àpats (dinar i berenar). 
 

Grup 

10  Llençar la brossa. 
 

Individual 

11 Treure’s les sabates i començar a posar-se-les tot sol/a. 
 

Individual 

12 Descans (migdiada). 
 

Grup 

13 
 

Acomiadar-se. Individual 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

L’avaluació es farà a través de l’observació directa, l’educadora s’ajudarà, si cal, d’una graella de registre que ens permetrà valorar cada 
alumne i poder veure la progressió de cada un d’ells. 
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES (ADAPTACIONS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 

EDUCATIVES ESPECÍFIQUES): 

Ajudarem als nens que tenen més dificultats per realitzar les tasques de manera autònoma, tot i que haurem d’intentar que de mica en mica 
agafin confiança i avancin en el seu desenvolupament, per tal que arribin a realitzar les rutines de manera autònoma i amb plena seguretat 
personal. 
Per facilitar la tasca, hi hauran dues professionals a l’aula en els moments que es cregui oportú. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil. 

 
 



 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANNEX 
 

 

FITXES UTILITZADES, FOTOGRAFIES, GRAELLES 

D’ACTIVITATS I VALORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
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GRAELLES D’ACTIVITATS  

 

DATA ACTIVITAT OBJECTIUS 

CAPACITATS A 

DESENVOLUPAR PELS 

INFANTS 

GRUP LLOC 

 

Material 

Al llarg 
del curs 

Benvinguda i acollida 
dels infants. 

- Entrar content a la Llar 
d’infants. 
- Donar confiança i seguretat 
als pares. 

- Acceptar de manera positiva la 
separació de la persona que 
l’acompanya. 

P1 A l’aula  
- 

Durant 
tot el 
curs 

Recollida del material. - Participar de manera activa i 
cooperativa en la recollida dels 
materials quan s’escau. 

- Comprendre el concepte d’ordre, 
cada material al seu lloc. 
- Participar i cooperar amb els 
companys/es. 

P1 Diferents 
espais de 
l’escola. 

Joguines i 
materials 
diversos. 

Durant 
tot el 
curs 

Seure correctament. - Aprendre a seure 
correctament . 

- Ser capaç de seure una estona 
per fer una activitat concreta. 
 

P1 Diferents 
espais de 
l’escola. 

Cadira, 
matalassets, 
coixins, banc, 
terra,... 

Al llarg 
del curs 

Mocar-se. - Adonar-se que té mocs. 
- Col·laborar a netejar-se els 
mocs. 
- Sentir la necessitat i gaudir 
d’anar net. 
- Llençar el mocador a les 
escombraries. 

- Manifestar les pròpies necessitats 
bàsiques: els mocs. 
- Iniciar-se en la neteja dels mocs, 
primer amb ajuda a P1, i finalment 
tot sol a P2. 
- Ser capaç de prendre la iniciativa. 
 

P1 Diferents 
espais de 
l’escola. 

Mocadors de 
papers i 
escombraries. 

Durant 
tot el 
curs 

Canvi de bolquers i 
control d’esfínters. 

- Acceptar el contacte físic a 
l’hora del canvi de bolquers. 
- Ser conscient de què va brut. 
- Iniciar-se en el control 
d’esfínters. 
- Realitzar tot el procés d’anar 
al lavabo de manera 
autònoma,  
(baixar i pujar la roba, eixugar-
se,...) 
- Anar sol al wàter. 
 

- Manifestar les pròpies necessitats 
fisiològiques: caca i pipí. I realitzar-
les cada vegada de manera més 
autònoma. 

P1 Lavabo Vàter, 
bolquers, 
tovalloletes i 
paper de vàter. 
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Al llarg 
del curs 

Treure’s la jaqueta i 
començar a posar-se-
la. 
 

- Treure’s la jaqueta de 
manera autònoma i intentar 
posar-se-la. 
- Reconèixer el seu penjador 
i/o identificar la seva jaqueta. 

- Iniciar-se en l’hàbit de posar-se i 
treure’s la jaqueta. 
- Pensar i localitzar la seva jaqueta. 

P1 Passadís, 
on cada 
infant té el 
seu 
penjador. 

Jaquetes i 
penjadors. 

Durant el 
curs 

Rentar-se les mans i 
la cara, i eixugar-se. 

- Adonar-se que té la cara i les 
mans brutes. 
- Col·laborar en la neteja 
personal. 
- Sentir la necessitat i gaudir 
d’anar net. 
- Reconèixer la seva tovallola i 
eixugar-se. 

- Iniciar-se en la neteja de mans i 
cara, essent capaç de reconèixer i 
utilitzar la seva tovallola. 

P1 Lavabo Tovalloles, 
sabó i aigua. 

Durant 
tot el 
curs 

Posar i treure el pitet. - Iniciar-se en el 
reconeixement del seu pitet. 
- Assolir autonomia posant i 
treient  el pitet.  

- Reconèixer el seu pitet i treure-se’l 
tot sol. 

P1 Aula Pitet 

Al llarg 
del curs 

Àpats (dinar i 
berenar). 

- Gaudir amb els àpats. 
- Iniciar-se en la utilització dels 
estris, menjant cada vegada 
de manera més autònoma. 
- Prendre consciència del 
moment de l’àpat diferenciant 
els diferents moments del dia. 
- Saber esperar el torn 
respectant el ritme dels 
companys. 
- Respectar les normes del 
menjador. 
- Iniciar-se en la introducció de 
noves textures i aliments. 

- Comportar-se correctament durant 
els àpats tot gaudint d’aquest 
moment. 
- Provar/ acceptar nous aliments. 

P1 Aula - 

Al llarg 
del curs. 

Treure’s les sabates i 
començar a posar-se-
les tot sol/a. 
 

- Reconèixer les seves 
sabates. 
- Mostrar-se participatiu en la 
rutina de treure’s les sabates, 
cada vegada, més 
autònomament, reconeixent el 
moment en què s’ha de fer. 

- Reconèixer les seves sabates; 
treient i posant-se-les en el moment 
adequat. 

P1 A la 
pròpia 
aula i/o a 
l’aula de 
psico. 

- 

Durant 
tot el 
curs. 

Descans (migdiada). - Reconèixer el seu llit i els 
seus estris personals. 
- Saber adormir-se sol. 

- Situar-se, relaxar-se, descansar, 
tot coneixent i respectant les 
normes del dormitori. 

P1 Aula. - 
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- Respectar el son dels 
companys/es. 
- Respectar les normes de 
l’habitació del son. 

Al llarg 
del curs. 

Acomiadar-se. - Acceptar l’arribada dels 
pares i/o persona que el ve a 
buscar. 
- Acomiadar-se correctament 
de l’educadora i dels seus 
companys/es. 
 

- Participar activament i 
positivament del moment de 
l’acomiadament. 

P1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA  

 
Nº Títol activitat Descripció Material 

necessari 
Valoració Fotografia i/o fitxa 

1      

 


