
BENVINGUTS/DES 
 A L’AULA DE P4 

 

CURS 2020-21 



MESTRES 
o     TUTORA  P4: 

• P.4-A:Maite Albiol  

  maitealbiol@orcajuneda.cat 

• P4.B: Aurora París  

  auroraparis@orcajuneda.cat 

•MESTRES QUE INTERVENEN A L’AULA: 

•    Laura Recio: Educació musical.  



ANIVERSARIS 

EL LLIBRE  
DELS OFICIS 



TREBALL A L’AULA 
o      ÀREES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

 

1. Descoberta d’un mateix i dels altres 

 Hàbits, normes i rutines. 

 Càrrecs: Maquinista , bombeta i protagonista. 

 Qui sóc jo? Com em sento? Com em relaciono? Emocions.  

 Conte: «Monstre de colors» 

 Què m’expliques? Expressió oral.  

    Conversa del cap de setmana,...  

    Protagonista de la setmana.  



TREBALL A L’AULA 
o      ÀREES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

2. Descoberta de l’entorn 

 

   Petits experiments. 

  TAC 

  Projecte DEL NOM DE LA CLASSE   

  Càlcul mental: el quinzet, problemes senzills,...  

     Importància de la manipulació. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comunicació i llenguatges 

 

  El nom i cognoms, nom dels companys/es,   

        endevinalles, contes, poesia... Lletra de PAL. 

 

  El treball dels sons de les lletres, treball dels cops sil·làbics 

de les paraules.  

 

  Llenguatge musical: Cançons, danses, audicions, 

         instruments...  

 

  Llenguatge plàstic. Tècniques i materials diversos : ceres,  

modelatge, pintures, estampació, punxar, ... 



DINÀMICA A L’AULA 
 

o FEM RACONS. 

 

o ENS INICIEM A ESCRIURE  AL  PAPER. 

 

o      PISSARRA DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 



EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS 
RACONS ? 

(1 h diària) 

  *Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels 

quals realitza una tasca determinada i diferent.  

 

 

   *Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. 
En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia. 

 



PER QUÈ FER RACONS? 
 

• Per respectar el ritme de treball de cada alumne. 
 
• Per poder treballar en petit grup. 

 
• Per aconseguir més autonomia. 

 
• Per responsabilitzar els nens i les nenes. 

 
• Per facilitar la diversificació de relacions. 

 
• Per estimular el raonament lògic i deductiu a partir de l’experimentació. 
 
• I per adonar-se que jugant aprenem molt! 

 
 
  

 



Racons de joc i d’aprenentatge 

 

 



PROJECTES 
 

 

Resumint... aprendre a aprendre assumint un rol actiu i establint  relacions 
entre els coneixements. 



QUÈ CAL TENIR EN COMPTE? 
Escollir un tema interessant perquè els alumnes s’impliquin en el projecte. 

 
Aconseguir que els alumnes siguin autònoms però alhora fer un control per 

veure si van progressant adequadament. 
 

Acompanyar els alumnes en el seu projecte guiant-los perquè no es 
desorientin entre la informació. 

 
Involucrar a les famílies perquè també s’impliquin en el projecte. 

 
Buscar experts o persones que puguin aportar coneixements sobre el tema 

que estem treballant. 
 

Cercar activitats o sortides que ens permetin treballar aspectes relacionats 
amb el projecte. 

 
Procurar que els alumnes tinguin accés als recursos que necessiten, internet, 

llibres, materials. 
 



INFORMACIÓ 
 HORARI DE PATI : 10’45-11’15 H 

 

 EN CAS DE CONFINAMENT: 

 - Enviarem tasques els dilluns que es podran entregar durant tota la setmana. 

 - videotrucades en petit grup.( dilluns i dijous a partir de les 11h. ) 

 

 SORTIDES ESCOLARS 

 - Sortida OBAGUES el 29 d’octubre( TARDOR I CASTANYADA) 

 - PEL POBLE durant el curs ... 

 

 DOCUMENTACIÓ I INFORMACIONS DIVERSES 

• Quota de material:  40 EUROS  i 60 euros ( nous alumnes) 

• Tutories (una obligatòria durant el curs) 



Us recordem :  
 
 
- La motxilla amb una mascareta de recanvi, 
l’ampolla d’aigua , tovalló de paper i esmorzar.   
 
- Tot marcat amb el nom i vetes a les jaquetes i 
bates.    Revisar botons. 
 
- Sabates i quets amb velcro. 
 
- A les sortides i a psicomotricitat portar el 
xandall de l’escola 
 



P.4  
GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!!! 


