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Trimestre Taller del conte Relacionat amb PROGRAMACIÓ D’UECIL  Temàtica 
1er trimestre UDI 1 El león va 

a la escuela  
UDI 1 Empezamos el colegio (llengua castellana) 
UDI 1 Aprenem i repassem els nombres (matemàtiques) 
TASCA SOCIAL: escriure un conte interactiu pels menuts 

Els aliments 

1er trimestre UDI 2 
Garbancito 

UDI 2 En el huerto (llengua castellana) 
UDI 2 Comptem els aliments (matemàtiques) 
TASCA SOCIAL: escriure un conte interactiu pels menuts 

Els aliments 

1er trimestre UDI 3 La 
Castañera 

UDI 3 Ya es otoño (llengua castellana) 
UDI 3 Comencem a operar amb castanyesm, carabasses i panellets (matemàtiques) 
Visita de la Castañera 
TASCA SOCIAL: escriure un conte interactiu pels menuts 

Els aliments 

1er trimestre UDI 4 Las 
judías mágicas 

UDI 4 La magia (llengua castellana) 
Uni 4 Continuem operant amb pèsols (matemàtiques) 
Teatre Magic English 
TASCA SOCIAL: escriure un conte interactiu pels menuts 

Els aliments 

1er trimestre UDI 5 La 
primera 
Navidad de los 
animales 

UDI 5 Después de la Castañera nos visita Papá Noel  
Uni 5 Resolem problemes (matemàtiques) 
Visita de Papà Noel 

Els aliments 
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Trimestre Taller del conte Relacionat amb PROGRAMACIÓ D’UECIL  Temàtica 
2n trimestre UDI 6 Ricitos 

de oro y los 
tres ositos 

UDI 6 Cocinamos (llengua castellana)  
UDI 6 Jo se mesurar aliments (matemàtiques) 
Taller de la llar (teràpia d’integració sensorial i autonomia) 
TASCA SOCIAL: cuinar mussols de galleta 

La casa 

2n trimestre UDI 7 La 
casita de 
chocolate 

UDI 7 Reciclamos (llengua castellana) 
UDI 7 Jo se mesurar llargària (matemàtiques) 
Taller de la llar (teràpia d’integració sensorial i autonomia) 
TASCA SOCIAL: ens rentem les mans i tallem les ungles 

La casa 

2n trimestre UDI 8 
Blancanieves 
y los 7 
enanitos  

UDI 8 A la cama, monstruos (llengua castellana) 
UDI 8 Jo se mesurar distància (matemàtiques) 
Taller de la llar (teràpia d’integració sensorial i autonomia) 
TASCA SOCIAL: aprenem a estirar el llit 

La casa 

2n trimestre UDI 9 Los tres 
ositos 

UDI 9 No somos los tres ositos (llengua castellana) 
UDI 9 Jo se mesurar el pes corporal (matemàtiques) 
Taller de la llar (teràpia d’integració sensorial i autonomia) 
TASCA SOCIAL: ens rentem els cabells i els tallem (amb tissores que no tallen) 

La casa 

2n trimestre UDI 10 La 
cenicienta 

UDI 10 La cenicienta (llengua castellana) 
UDI 10 Jo se mesurar el temps en calendari: la setmana (matemàtiques) 
Taller de la llar (teràpia d’integració sensorial i autonomia) 
TASCA SOCIAL: Aprenem a escombrar i rentar els plats 

La casa 
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Trimestre Taller del conte Relacionat amb PROGRAMACIÓ D’UECIL  Temàtica 
3er trimestre UDI 11 El  león 

y el  ratón 
UDI 11 De ratones va la cosa (llengua castellana) 
UDI 11  Jo se mesurar el temps en hores: hora del dinar de la mascota 
(matemàtiques) 
Taller de roedors (teràpia amb animals) 
TASCA SOCIAL: la cura de la mascota de classe i  “el hàmster viatger” 

Els animals 

3er trimestre UDI 12 El 
flautista de 
Hamelín 

UDI 12 El flautista de Hamelín (llengua castellana) 
UDI 12  Jo se mesurar el temps en hores: dia de la dutxa de la mascota (matemàtiques) 
Taller de roedors (teràpia amb animals) 
TASCA SOCIAL: la cura de la mascota de classe i “el hàmster viatger” 

Els animals 

3er trimestre UDI 13 El 
ratoncito Pérez 

UDI 13 El ratoncito Pérez (llengua castellana) 
UDI 13  Jo se mesurar el temps en hores: saber quin dia se’n va a ma casa la mascota 
(matemàtiques) 
Taller de roedors (teràpia amb animals) 
TASCA SOCIAL: la cura de la mascota de classe i  “el hàmster viatger” 

Els animals 

3er trimestre UDI 14 Ratón 
de campo y 
ratón de ciudad 
 

UDI 14 Ratón de campo y ratón de ciudad (llengua castellana) 
UDI 14 Treballe amb formes geomètriques (matemàtiques) 
Taller de roedors (teràpia amb animals) 
TASCA SOCIAL: la cura de la mascota de classe i  “el hàmster viatger” 

Els animals 

3er trimestre UDI 15 
Ratatouille 
 

UDI 15 Ratatouille (llengua castellana) 
UDI 15 Treballe amb formes geomètriques (matemàtiques) 
Taller de roedors (teràpia amb animals) 
TASCA SOCIAL: la cura de la mascota de classe i  “el hàmster viatger” 

Els animals 

Cristina Garcia Lopez



