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IMPORTANT: Cal retornar el quadern d’estiu a 

l’escola durant la primera setmana de setembre.  

INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT 

1. Cal que abans de començar a treballar, et planifiquis i t’organitzis la 

feina. Comenta la planificació amb la teva família i quan ho tinguis clar, 

elabora el teu horari. Prepara el lloc i tots els materials que necessitis. 

2. Per completar els exercicis del quadern has d’utilitzar un  bolígraf blau. 

Si necessites pintar algun dibuix fes-ho amb colors de fusta, no amb 

retoladors.  

3. Llegeix amb molt atenció les preguntes les vegades que sigui necessari 

i assegura’t que has entès el que et demanen. 

4. Treballa a poc a poc, amb cura i sense pressa i així aconseguiràs una 

presentació genial: fes bona lletra, respecta els marges i escriu recte.  

5. Abans de donar un exercici per acabat, revisa i repassa. Si t’equivoques, 

no facis ratllades, pots utilitzar el corrector però amb mesura.  

6. Si tens dubtes pots donar una ullada a les llibretes, consultar-ho per 

Internet (web, vídeos, presentacions), cercar-ho en un diccionari... No et 

quedis amb el dubte!  

 

 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT DE 4t DE PRIMÀRIA  
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LLENGUA CATALANA 

1. Completa les següents paraules amb B o V:  

a.....bulància   con.....ersa   o.....ridor   sa.....iesa  

.....lanc    canta.....a   tom.....ar   nom.....re  

can.....iar    no.....a   do.....le   llo.....a  

2. Escriu en els espais les lletres que hi falten ( g, j, tg, tj, c, qu ):  

.....enoll    me.....e   pi.....or   .....uny  

tar.....eta    pen.....ador   mi.....ó   plat.....es  

ma.....es    perru.....era   mi.....es   trepi.....ar  

.....ersei    .....irafa   vi.....ilar   pa.....ès  

gara.....e    mi.....anit   .....ermà   taron.....es  

3. Escriu en els espais les lletres que hi falten (x, ix, ig o tx):  

......emeneia    escle......a   a......ecar   ma......  

né......er    despa......   safare......   pan......a  

co.......e    re......es   ra.....    pe.....  

que.....al    lle.....    pe.....ina  cala.... 

4. Completa les paraules següents amb la lletra A o la lletra E:  

cotx......   hom......s   quadr......   tigr......  

balduf......   as......   galled......   ross......  

lladr......   metg......  famili.....  platj..... 

5. Escriu cinc noms propis i cinc comuns. 

NOMS PROPIS NOMS COMUNS 
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6. Assenyala el subjecte i el predicat d’aquestes oracions. A més, 

encercla els nuclis.  

Els meus germans prepararan el dinar.  

El cotxe vermell corria per la carretera.  

La pel·lícula d’aquesta nit és molt divertida.  

Tots els nens de la classe aniran d’excursió. 

 

7. Omple els espais buits amb un punt o una coma:  

Per preparar aquest entrepà necessites..... un panet llarg ..... una salsitxa de Frankfurt 

..... un tall de cansalada i un tall de formatge ..... Per amanir-ho cal afegir una mica de 

mostassa ..... quetxup ..... maionesa o salsa picant ..... 

 

8. Separa aquestes paraules en síl·labes:  

carretera:      vermella:  

pinyons:      goril·la:  

dibuixos:      pissarra:  

formiguetes:      conèixer:  

cassoles:      forquilla: 

9. Escriu el plural dels següents noms:  

calaix: ..................................................... masia: ......................................................  

cordó: ...................................................... figa: .........................................................  

faldilla: .................................................... gos: ..........................................................  

disc: ......................................................... braç: ........................................................  
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10. Llegeix i respon. 

“La volta al món en 80 dies” El senyor Fogg va tornar a la seva cabina. Passepartout va 

sortir a passejar pel moll, abans que el Mongòlia salés, i va coincidir amb l’inspector Fix. 

Es van posar a parlar com dos turistes que es troben en un lloc estranger. Evidentement, 

l’inspector no va dir-li qui era ni què hi feia a Suez. 

 -O sigui que el que fan no és un viatge de turisme?  

-Doncs, no, senyor –va explicar Passepartout-. El meu amo s’ha proposat fer la volta al 

món en només 80 dies!  

-Què diu ara! El seu amo té molts diners per pagar aquest gran viatge?  

-Doncs sí que en té. Un munt de diners! I no li dol gastar-se’ls!  

-I fa gaire que el coneix, vostè?  

-Jo? Poquíssim!  

Vaig entrar a treballar a casa seva el mateix dia que vam començar el viatge! Sembla 

increïble, oi? No sé res de la seva vida anterior! 

Aquells comentaris innocents de Passepartout van fermar les sospites de l’inspector. 

Tots dos homes es van acomiadar cordialment. Des d’aquell moment, l’inspector Fix va 

estar segur que Phileas Fogg era l’home que buscaba: el lladre disfressat de gentleman. 

I va decidir pujar al Mongòlia amb ells per no perdre’ls la pista fins a Bombai, on estaba 

prevista la propera escala del vaixell. Allà esperaria l’ordre d’arrest per detenir-lo.  

A què es va dedicar el senyor Fogg durant els tretze dies que va durar el trajecte? No es 

preocupava pas per l’estat del mar Roig, sovint esvalotat, ni pels vents que bufaven fort i 

feien anar el vaixell d’un cantó a l’altre. No. El senyor Fogg, tranquil i educat com 

sempre, es dedicava a jugar a cartes amb alguns passatgers anglesos del vaixell tan 

distingits com ell. 

 

- Ordena correctament els moments del text que acabes de llegir. Escriu el número 

d’ordre dins el cercle. 

⃝ El senyor Passepartout i l’inspector Fix dialoguen sobre els diners del senyor Fogg. 

⃝ El senyor Fogg va tornar a la seva cabina. 

⃝ L’inspector se n’adona que el senyor Fogg és un lladre. 

⃝ El senyor Fogg es dedicava a jugar a cartes amb els anglesos. 
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- A on estava prevista la propera escala del vaixell Mongòlia? 

A. A Bombai. 

B. A Sardenya. 

C. A Còrsega. 

D. A Barcelona. 

 

- En quin mar viatjava el Mongòlia? 

A. Mar Cantàbric. 

B. Mar Roig. 

C. Mar Mediterrani. 

D. Oceà Atlàntic. 

 

- Marca les afirmacions que són certes del text. 

El senyor Fogg es diu Phileas. 

El senyor Fogg no era un lladre. 

El senyor Fogg es va proposar fer la volta la món en 3 mesos. 

El senyor Passpartout feia molt de temps que coneixia al senyor Fogg. 

El senyor Fogg era pobre. 

El vaixell es deia Mongòlia. 

 

- Descriu com creus que era sovint l’estat del mar Roig quan diu que era “esvalotat”? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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11. DESCRIURE I DEFINIR NO ÉS EL MATEIX. Observa i llegeix atentament 

l’exemple per després fer-ho tu. 

 

Nom de l’objecte: TERMOS 

Descripció de l’objecte: El termos del meu pare és un recipient de metall 

de color platejat que té forma cilíndrica. Té un tap metal·litzat a la part superior 

amb un interior de plàstic. És un envàs molt còmode que li manté el cafè molt calent quan se 

l’emporta a la feina. 

Definició de l’objecte: Recipient tancat hermèticament que permet conservar la temperatura dels 

líquids, aliments o altres substàncies que s’hi guarden. 

HAS VIST LA DIFERÈNCIA, OI?? La descripció és concretament  

d’un objecte i la definició és de tots els objectes que duen el mateix nom. 

 

Ara fes tu el mateix amb un objecte que tinguis a 

casa. Per veure que ho has fet bé, dibuixa’l o  

enganxa una fotografia. 

 

Nom de l’objecte: ________________ 

Descripció de l’objecte: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________ 

Definició de l’objecte: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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12. EXPLICAR UNA PROFESSIÓ. Imagina’t una professió que t'agradaria 

desenvolupar quan siguis gran. Redacta un escrit explicant quins són el motius 

pels quals t’agrada, quines tasques faries, quines coses bones i dolentes pot 

tenir...  

Recorda:  

1. Utilitza els passos de l’ex. Escrita: pensar, escriure, revisar. 

2. Fes l’esborrany en un full a part i aquí escriu el definitiu en boli. 

3. Cuida la presentació i recorda’t d’escriure un títol. 

4. Intenta fer, almenys, dos paràgrafs. 

 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 
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MATEMÀTIQUES 

1. Ordena els passos per resoldre un problema 

 Reviso tot el procés. 

 Escric la resposta llarga i comprovo que sigui lògica. 

 Subratllo la pregunta. 

 Llegeixo el problema les vegades que sigui necessari. 

 Escric les dades importants. 

 Valoro i reflexiono com ho he fet. 

 Faig un dibuix del problema. 

 Realitzo operacions, si cal. 

 Entenc el problema i em faig preguntes. 

2. Resol els següents problemes:  

 La Marta tarda de casa seva a l’estació ¼ d’hora. Si li agrada arribar 10 minuts 

abans que surti el tren a les 16:50. A quina hora ha de sortir de casa?  

Dades   

       Operacions 

 Resposta 

 

 Inventa un problema que tingui dues operacions a partir de la frase següent:   

En Pol va a dinar a un restaurant amb els seus pares.  

 

 

Dades         Operacions 

 

 Resposta 
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 Si en una granja escola hi ha 8 dormitoris de 16 llits i 14 dormitoris de 12 llits, hi ha 

prou lloc perquè hi puguin dormir 245 persones? Si és així, quants llits hi sobren? 

Dades          Operacions 

  

 

Resposta 

 

 

 Un cangur fa 785 salts en un dia. En cada salt avança 2 metres. Quants metres ha 

recorregut al llarg del dia? Expressa també el resultat en cm? 

Dades          Operacions 

  

 

Resposta 

 

 

 Per alimentar els animals de la seva granja, la Carme ha comprat 1.650 quilos de 

pinso. Si cada dia en necessita 85, per quants dies té menjar? Quants quilos li 

sobraran? 

Dades          Operacions 

  

 

Resposta 
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3. Segueix la sèrie:  

760   .......  680  640 

 

4860  ........  4810  4785 

 

 

 

 

4. Ajunta tres números per sumar 12.  

  

 

 

 

 

 

 

5. Fes la operació i troba els números amagats. 
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6. Resol les operacions següents:  
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7. Escriu la fracció que representa la part pintada.  

 

8. Escriu com es llegeixen les següents fraccions. 

 

9. Dibuixa els esquemes i respon. 

 Quantes pizzes són deu quarts? 

______________________________________ 

 Quantes peres són dotze quarts? 

_____________________________________ 

 Quantes pomes són vuit terços? 

______________________________________ 

 Quants kiwis són set 

mitjos?__________________________________________ 
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10. Per construir uns contenidors per reciclar necessitem aquests 

cossos geomètrics. 

Digues com es diuen i quants polígons has d’agafar per formar cada cos. Fitxa’t 

amb  l’exemple a) 
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LLENGUA CASTELLANA 

1. Separa las palabras en sílabas y di si son agudas, llanas o 

esdrújulas.  

cangrejo: …………….…………….….    ……………………………  

elefante: …………….…………………    ……………………………  

cazador: …………….…………………    ……………………………  

oscuridad: …………………………….    ……………………………  

murciélago: …………….……………..    ……………………………  

penúltima: ……………….……………    ……………………………  

gafas: ………………………………….    ……………………………  

fantástica: ……………………………..    …………………………… 

 

2. Escribe las tildes que le faltan a algunas palabras: 

leon     sofa     soledad    color  

melon    fàcil     util     azucar  

agujero    cafè    tacon    telefono 

 

3. Explica el significado de estos refranes: 

 

Perro ladrador, poco mordedor: 

……………………………………………………………………...……………………………… 

Burro grande, ande o no ande: 

……………………………………………………………………….……………………………… 

Más vale pájaro en mano que ciento volando: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

A caballo regalado no le mires el diente: ………………………………………………………. 
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4. Copia seguidas las formas del mismo verbo y escribe el infinitivo. 

 

•  salgo •  bebía •  estudiaban •  bebíais •  saldremos •  estudió •  estudiarás •  saldrá  

•  beberá •  salían •  bebes •  estudiáis 

 

_________________________________________ = ___________ 

_________________________________________=____________ 

_________________________________________ = ___________ 

 

5. Copia las oraciones sustituyendo las formas verbales por otras. 

 

Él vivía cerca de la playa.  

________________________________________________________ 

Nosotros compramos el pan.  

________________________________________________________ 

Tú esconderás las pistas.  

________________________________________________________ 

Laura prepara sus clases de piano.  

________________________________________________________ 

Vosotros conocéis a mis primos.  

________________________________________________________ 

Nosotras competimos con el equipo.  

________________________________________________________ 

 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 

 Departament d’Educació 
 Escola Sant Miquel – Miralcamp 
 
  Tasques de reforç.- 4t PRIMÀRIA                   Estiu 
 

16 
 

 

6. Clasifica cada palabra en el campo semántico que le corresponde. 

•  fontanero •  agua •  coche •  periodista •  tren •  veterinario •  refresco •  avión •  

zumo •  leche •  maestro •  motocicleta  

 

Bebidas .- _______________________________________________________ 

 

Vehículos .- _____________________________________________________ 

 

Profesionales.- ___________________________________________________ 

 

7. Escribe palabras que pertenezcan a estos campos semánticos 

 

Comidas.- _____________________________________________________ 

 

Muebles.- _____________________________________________________ 

 

Juegos.- _____________________________________________________ 

 

8. Forma palabras con estos prefijos: 
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9. Lee el texto y rodea los nombres de los personajes que intervienen 

Jaime estaba en la biblioteca esperando a su padre. Estaba arrodillado en el suelo, junto 

a la sección de libros de gran formato, leyendo la Historia ilustrada del fútbol. Entonces 

se oyó el sonido de un claxon. 

 — Es tu padre —dijo Elena, que estaba en su misma clase—. Parece tener prisa. 

 —Él siempre tiene mucha —protestó Jaime—. A veces me gustaría que se pudiera 

cambiar a los padres. ¡Como los libros en la biblioteca! Me gustaría que hubiera una 

biblioteca de padres. 

 —Ah, pues hay una; la Padreteca.  

Pero el padre de Jaime estaba ya delante de ellos, en mangas de camisa, con la corbata 

suelta y cara de preocupación. 

 —Es tarde —comentó mientras colocaba la Historia ilustrada del fútbol en su estante.  

Luego agarró a Jaime por el brazo y lo arrastró hacia la salida. Jaime sabía que su padre 

no quería ser brusco, pero a pesar de ello tuvo que bajar a saltos las escaleras de la 

entrada para no perder el equilibrio. Elena miraba la escena por la ventana.  

Dennis WHELEHAN 

La Padreteca  

Edelvives  

Responde 

 

¿Quién es el protagonista de la historia?  

 

¿Qué otros personajes no protagonistas interviene? 

 

Escribe V si es verdadero y F si es falso 

La narración cuenta siempre hechos reales.  

El protagonista es el personaje más importante.  

El protagonista es el único personaje que aparece en la narració 
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10. Lee el texto 

La historia que te voy a contar sucedió hace muchos, muchos años.  

Tantos, que mi abuela era entonces una niña que gateaba y a mí me faltaba mucho para 

nacer.  

Su protagonista es otra niña llamada Katrin. Pero Katrin y mi abuela no se conocieron 

porque vivían en países muy distantes. El país de Katrin está situado muy al norte, un 

lugar donde la nieve cubre los árboles durante muchos meses al año. [...]  

A Katrin le gustaban las palabras, pero también le gustaban otras cosas. Por ejemplo, la 

nieve que al llegar el invierno lo cubría todo con una sábana que recordaba el azúcar.  

Le gustaban los árboles, que parecían hablar, cantar o silbar cuando el viento 

atravesaba entre sus ramas. Y le gustaban sobre todo los animales. Los grandes como 

la vaca o el caballo, que se protegían del frío en el establo. Los medianos como las ocas 

o las gallinas, que a veces picoteaban bajo la nieve y dormían en los gallineros. Y 

también los más pequeños, que vivían en el suelo o en los troncos de los árboles. 

Incluso los que volaban por el aire y que no parecían habitar en ningún sitio.  

      Ricardo GÓMEZ 

 Los zorros del norte  

Edelvives 

Responde. 

¿Cuándo suceden los hechos?  

 

¿Dónde ocurre la historia?  

 

¿Quién es la protagonista? 

 

Marca en el texto con rojo los nombres comunes y en azul los nombres 

propios. 
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11. EL DIARIO PERSONAL está formado por textos que resumen los hechos 

sucedidos a quien lo escribe y también lo que piensa y siente. Escribe tu diario 

personal de DOS DÍAS de éstas vacaciones. 

1. Empieza escribiendo la fecha del día en que lo escribes. 

2. Utiliza la primera persona gramatical (lo escribes tú). 

3. Escribe sobre algo que hayas hecho o te haya pasado y como te ha hecho sentir. 

4. Escribe las ideas y el borrador en una hoja aparte. Aquí sólo el texto definitivo en boli. 

 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________ 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Imagen: www.flaticon.com 
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CONEIXEMENT DEL MEDI 

 

1. Escriu el nom corresponen a cada definició. 

 

2. Observa el dibuix i després contesta. 

 

 Quin tipus de comarca és: de muntanya, de plana o de costa? Per què? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Quina lletra representa el cap comarcal? Per què? 

_________________________________________________________________ 
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 Quants municipis formen aquesta comarca? 
__________________________________ 

 

3. Completa el dibuix amb les paraules del requadre. 
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4. Encercla les paraules que tenen relació amb la circulació de la 
sang. 

 

5. Escriu V, si és vertader o F, si és fals. 

 

6. Completa l’esquema de l’aparell circulatori. 
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7. Contesta: 

Què és l’energia?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Ara, completa l’esquema amb els tipus d’energia:  

 

8. Escriu. 

Quina energia tenen? 

 

 

9. Escriu quin tipus d’energia fan servir i quin tipus d’energia 

produeixen els següents objectes. 
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ENGLISH 

1. Write the correct pronoum and then answer the questions for 

you.  

 

 

2. Write a very short dialogue using the present continuous. 
 

Model:  

Pablo: Hi, my name is Pablo. 

Maria: Hi, Pablo. My name is Maria. 

Pablo: What are you wearing today? 

Maria: I am wearing a red jumper and blue jeans. 

Pablo: Great. Are you wearing shoes? 

Maria: No, I am not. I am wearing green trainers. And you? 

Pablo: I am wearing a black tracksuit. 

Maria: Great. 

Pablo: Thank you. Bye, Maria. 

Maria: Bye, Pablo. 
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Structure:  Subject+ verb to be+ wearing+ complement. 

Examples: I am wearing jeans. He is not wearing a tie.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Reading comprehension about the Sahara desert  

 

The Sahara desert is a very big desert area. It is located in the North of Africa. It is the 

biggest hot desert in the world. The climate of the Sahara is very hot and dry. In the 

Sahara, there are lots of sand dunes. They can be 180 metres high. 

There are oases in the Sahara. Oases are small parts of the desert with water. They are 

very important for people, animals and plants. There are some villages around the oases. 

Green plants and trees can live there. The Sahara is a difficult place to live. 

Some animals such as snakes or spiders can live in the Sahara but the most popular 

animals in the desert are camels. Camels are domestic animals. They can live in the 

desert because they can go for several days without drinking water. The Sahara is 

amazing! 

 

Where is the Sahara desert?  

______________________________________ 

Is the Sahara a polar desert?  

_______________________________________ 
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What’s an oasis?  

_______________________________________ 

Why can camels live in the Sahara?  

________________________________________ 

Now complete this wordsearch. 

 

4. Put these sentences in order.  

 

Example:  I always read on the weekend.  

Structure: Subject+ adverb of frequency+ verb+ complement. 

1.- She /her bedroom/on Saturdays/often/tidies up. 

 …………………………………………………………………….. 

2.- Elisa /does/the laundry/ never/on Tuesday. 

 …………………………………………………………………… 
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3.-My sister /does/my make-up/sometimes. 

 …………………………………………………………………. 

4.- plays bowling/ Helen/with me/usually. 

 ………………………………………………………………… 

5.- helps/his brother/in the kitchen/ Martin/always. 

 ……………………………………………………………….. 

6.-plays football/at school/ Fiona/ usually 

 ……………………………………………………………….. 

7.- John /works/ as a waiter/ sometimes. 

 ……………………………………………………………… 

8.- runs / in the park/ Daniel/usually 

 …………………………………………………………….. 
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DIVERSES 

La primera figura de cada fila es forma amb tres dels quadres situats a la 

seva dreta. Fixa’t en els dos primers exemples i pinta les peces que es 

necessiten en els casos següents. 
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Aquí tens quatre sanefes sense acabar. Fixa’t en la dirección i en la 

llargària de cada línea de la pauta i completa-les. 
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RECOMANACIONS 

Construeix una maqueta d’una casa amb caixes de cartró (pot ser una casa 

moderna, antiga, la que voldries, la que tens,…) 

Repte 1. 5 dies, 5 contes curts. Aconsegueix llegir durant cada dia un conte curt 

(els contes clàssics que tenim a casa) durant cinc dies. 

 

Inventat una cançó, pensa i escriu la lletra, busca una música de fons alegre, 

ràpida, lenta, … i grava’t! 

 

Repte 2. Aconsegueix fer una sortida caminant de 10 km o en bicicleta de 20 km 

(en temps serien unes 2 hores). 

 

Crea un joc Escape Room dins de casa teva pels teus pares o germans. Prepara 

les pistes les quals els aniran portant per les diferents habitacions mitjançant 

endevinalles i enigmes, fins a trobar la caixa amb el “tresor”,  combinació secreta o 

el comandament de la televisió! 

 

Repte 3. Ets capaç/a de lletrejar tot el vocabulari bàsic de 4t en 2 minuts? 

 

Posa’t a la pell d’algun artista, crea una obra d’art com ho hagués fet ell. 

Kandinsky, Joan Miró, Dalí, Andy Warhol… 

 

Repte 4. Escriu en un full 10 divisions (2 xifres al divisor i 4 al divident) i 

cronometra quan trigues a resoldre-les. 
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   Si et sembla, per tal de recordar com t’ho vas passar o si et va agradar alguna 

de les activitats que hauràs fet, FES UN DIARI només el dia que facis alguna 

d’aquestes recomanacions. 

 

ALTRES RECOMANACIONS 

Estaria bé durant l’estiu... 

- Llegir llibres de diferents estils: aventura, ciència ficció, intriga,... 

- Preparar alguna recepta de cuina. 

- Mirar algun documental sobre animals o llocs, esports... que t’agradi a tu. 

- Repassar les taules de multiplicar. 

- Escoltar música 

- Jugar a jocs de taula 

- Jugar lliurement. 

- Anar en bicicleta o a caminar. 

- Pintar mandales 

També, si voleu hi ha algun quadern interessant d’estiu: 

Prepara... Cinquè 

Autor/es:  

Equip pedagògic i editorial de Text 

ISBN:  

978-84-412-3350-8 

 

 


