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Taula 1. Continguts de qualitats sensorials de 0 a 3 anys (p. 23) 

Identificació de qualitats 

sensorials 

Comparació de qualitats 

sensorials 

Observació de canvis senzills 

de tipus qualitatiu 

Reconeixement de les 

característiques sensorials 

dels objectes. 

 

Agrupacions per criteris 

qualitatius. 

Classificacions per criteris 

qualitatius. 

 

Ordenacions per criteris 

qualitatius. 

 

Correspondències 

qualitatives. 

 

Seriacions. 

Canvis qualitatius en els 

objectes i l’entorn immediat. 

 

Taula 2. Continguts de quantitats de 0 a 3 anys (p. 28) 

Identificació de quantitats Comparació de quantitats Observació de canvis senzills 

de tipus quantitatiu 

Comprensió dels principals 

quantificadors (molts, pocs i 

alguns) i d’algunes quantitats 

elementals (un, dos, tres). 

 

Inici del comptatge dels 

elements d’una col·lecció. 

 

Distinció entre els nombres 

escrits i altres tipus de 

representacions externes 

(lletres, dibuixos, etcètera). 

Correspondències 

quantitatives. 

 

Seriacions. 

Ajuntar, afegir, unir o reunir, 

agrupar, sumar, etcètera. 

 

Treure, separar, restar. 
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Taula 3. Continguts de posicions i formes de 0 a 3 anys (p. 31) 

Identificació de posicions i 

formes 

Comparació de posicions i 

formes 

Observació de canvis senzills 

de posicions i formes 

Reconeixement de la posició 

relativa, la direcció i la 

distància en l’espai. 

 

Reconeixement d’algunes 

propietats geomètriques 

elementals de les formes.  

Relacions espacials 

elementals. 

 

Relacions simples a partir 

de les propietats 

geomètriques de les 

formes: classificacions, 

correspondències i 

seriacions. 

Observació d’alguns canvis de 

posició (a través de girs, 

etcètera). 

 

Observació d’alguns canvis de 

forma (a través de 

deformacions, composició i 

descomposició de formes, 

etcètera).  

 

Taula 4. Continguts d’atributs mesurables de 0 a 3 anys (p. 34) 

Identificació d’atributs 

mesurables 

Comparació d’atributs 

mesurables 

Observació de canvis senzills 

en atributs mesurables 

Reconeixement d’alguns 

atributs mesurables dels 

objectes (mida, massa, 

capacitat, temperatura, 

etcètera). 

 

Identificació del temps (dia, 

nit, matí, tarda, etcètera). 

Relacions simples a partir 

dels atributs mesurables dels 

objectes: classificacions, 

ordenacions, 

correspondències i seriacions. 

 

Seqüències temporals. 

 

Observació d’alguns canvis a 

partir de composicions i 

descomposicions. 

 


