
REUNIÓ D’AULA DE P 4 

CURS    2019-20 



Tutores: 
 P 4 A:Marta Vilà. 
P 4 B: Laura Valls. 
 
Especialistes: 
 Psicomotricitat: Esther Garcia. 
 Mestra de suport: Dina Abizanda, Cristina Munuera. 
 Religió : Esther Garcia. 
 Música: Margarida  Puchal. 
    
 

Tutores i mestres especialistes 



Matí:  De   9 a 12,30 h     
Tarda:  De 15 a 16,30 h 
 

Horari 

Preguem puntualitat a 
les entrades i a les 

sortides. 



La meitat del alumnes van a fer l’especialitat i l’altre meitat es queden amb la 
tutora fent activitats on es requereix una atenció més individualitzada. 

Desdoblaments 

P4  A P4  B 

PSICOMOTRICITAT dijous al matí divendres al matí 

MÚSICA divendres al matí dijous al matí 

RELIGIÓ dijous per la tarda 



COM ENS ORGANITZEM 



RACONS DE TREBALL 

• Motricitat fina… 

enfilar i fer collarets  

cosir 



construir 

crear amb pius 



fer cadenes 



plastilina 



• Lectoescriptura… 

Buscar lletres 

…. i fer-ne 



Relacionar foto i nom dels companys… 

En paper i a la pissarra digital 



Classificar paraules segons la vocal inicial 



confegir paraules amb lletres 

imantades 

Picar  paraules i classificar  

per nombre de síl.labes 



relacionar imatge-paraula 

Buscar paraules iguals 



confegir paraules 

llegir paraules i buscar objectes 



• Llenguatge matemàtic  … 

classificar segons la forma 



comptar pius 

discriminar dins i fora 



davant -darrera, sobre-sota 

lotto 



relacionar formes 

Copiar el model 



comptar 

i fer agrupacions d’elements 



Crear amb palets 

Puzles numèrics 



buscar el que és diferent 

joc de memòria 



tàctil 

dòmino 



confegir nombres 

amb peces de construccions 



LLENGUATGE PLÀSTIC 

Creativitat 

amb plastilina 



pintura sobre paper 

d’alumini 

aquarel.les 



pintar com Joan Miró 

dibuix del natural 



tèmperes  



MOTRICITAT FINA 

Amb pinzes… 



classificacions 

seriacions 



creativitat… 

i construccions 



PSICOMOTRICITAT 

 amb xanques 

Desplaçaments per terra… 



i també fent punteria 



blocs d’escuma 

Construccions amb diferents 

materials… 

matalassos 



Cons i cèrcols… 



i també disfresses 



CIÈNCIES 

Experimentar : 

 

amb diferents materials 

trasvassaments 



 fer hipòtesis… 



fer proves… 

manipular… 



classificacions motricitat  fina 



Què passarà si bufem?? 

 bombolles  !!! 



Sura o no sura… 

Prove-m’ho! 



Anem a tastar… 



Proves.... 

amb pilotes 



Què es pot fer amb aquest material? 



Protagonista:  
 
 Cada setmana serà protagonista un nen/a.   
 Dilluns cal portar el material.  

 
Projectes d’aula: El nom de la classe, Joan Miró i d’altres 

que vagin sorgint durant el curs. 

Exposicions als companys 



 Roba còmoda.  
 Sabates d’esport amb velcro. 
 Les jaquetes, bates i la tovallola han d’anar marcades amb 

el  nom i amb una veta, per a penjar-les.   
 Portar un paquet de tovalloles humides.              
 Recordem: 

 
 
 
 

 
 

Dilluns i divendres Motxilla amb got, bata i 
tovallola. 

Dimarts, dimecres i 
dijous 

Bosseta amb la carmanyola amb 
l’esmorzar 

Normativa 



Aniversaris 

 

Farem una celebració a l’escola 
amb música i una corona però 
no ho celebrarem menjant, així 
que no s’ha de portar pastís ni 

llaminadures. 
 
 
 

Si algú vol repartir invitacions 
per que fa una festa ho haurà de 

fer fora de l’escola 



Esmorzars     
 Esmorzem al voltant de les 10:30h  
 Els divendres serà el dia de la fruita, tal com és habitual. 

 
 
 
 

  
 

 
Menjador: 
Bata i necesser amb raspall i pasta de dents. Ho heu de 
deixar al matí al menjador. 
 



Totes les circulars amb les informacions del curs les 
trobareu al web de l’escola  

 

(escoladelmar.cat).  
 

Comunicats 



 Es donaran dos informes: un al febrer i un altre al juny. 
    Les entrevistes amb les famílies es faran els dilluns 
    de 12.30 a 13.30h.  
     
Començarem a fer les entrevistes a partir del gener.     
    Se’n farà una al llarg del curs, com a mínim. 
 
 

Informes i entrevistes 



Medicaments 
   

Com diu la normativa del Departament d'Ensenyament,  
NO es podrà donar cap medicament sense la recepta mèdica i l'autorització 
dels pares. 
 
La capsa del medicament ha d’anar marcada  amb el nom del nen o nena, 
l'hora i la dosi a administrar. Si coincideix amb l’hora del migdia de 12:30 a 
15:00h, caldrà portar-lo al menjador.  Si el medicament necessita que estigui 
a la nevera cal dir-ho. 
   
 A l’escola podem donar  paracetamol quan el nen tingui  més de 38º de 
febre, mentre esperen a secretària a que el vinguin a recollir. 
 
 



Sortides 
1r trimestre 

Anem al Teatre 
( La Massa) Vilassar de Dalt 

novembre 

Font Picant . La fada del bosc. 
Cabrera 

30 d’octubre 

2n trimestre 

Anem al Teatre( La Massa) març 

Dijous Llarder 20 de febrer 

Fundació Miró  27 de febrer 

3r trimestre 

Anem al Teatre ( La Massa) maig 

Zoo de Barcelona 5 de maig 

Gnomo Park. Lloret 3 de juny 



Suport Educatiu Personalitzat ( SEP) 

A l’Educació Infantil, aquest suport es fa dins l’horari escolar. 
 
El SEP està pensat per treballar en petit grup, aquells continguts concrets que 
cal reforçar o ampliar, en moments puntuals. 
 
Aquests grups poden ser variables al llarg del curs, segons les necessitats 
dels  alumnes. 
 
 



Podeu consultar els blocs d’aula a la  pàgina web de l’escola: 
     

http://www.escoladelmar.cat 


