
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2020/21 

 

PRESENTACIÓ 

Tutores:   4t A Andrea Barrera 

4t B Laia Planet 

4t C Mireia Serra i Sandra Garcia 

Educació Física:   Sandra Garcia 

Música:    Cristina Saura 

Educació Especial:  Anna Cachinero 

Anglès:    Andrea Barrera  

Religió:    Laura Camins 

 

CONTINGUTS CLAU DE LES DIFERENTS ÀREES 

 

 Llengües catalana i castellana: 

EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Escriure un text de dos paràgrafs amb coherència i cohesió. Ortografia 

natural i arbitrària. 

MECÀNICA LECTORA 

- Llegir amb entonació i bon ritme. 

COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprendre les idees generals i secundàries d’un text. 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL: 

-Explicar de forma entenedora qualsevol situació comunicativa amb un 

vocabulari adient a l’edat. 

 

Tipologies textuals que es treballen:  

Català: el diàleg (directe), el poema, la descripció de persones, el conte, 

la notícia, el reportatge i el resum. A altres àrees, com medi i educació 

física, també es treballa el mural, el mapa conceptual, la descripció de 

paisatges i les instruccions de jocs.  

Castellà: l’entrevista, els cal·ligrames, la recepta i el resum. 

 

 



 Llengua anglesa: 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL: 

- Comprensió de textos orals de tipologia diversa i en diferents formats. 

- Reproducció i memorització de textos orals com cançons, poemes... 

- Formulació de preguntes i respostes en simulacions i diàlegs, en el 

context de l’aula.   

-Escoltar i comprendre àudios i vídeos de la vida quotidiana i/o discursos 

vinculats a continguts treballats. 

COMPRENSIÓ LECTORA 

- Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica 

variada. 

- Copsar el sentit general d’un text i extreure’n informació.  

EXPRESSIÓ ESCRITA 

- Producció de textos breus a partir d’un model donat. 

 

Temes i tipologies textuals que es treballen:  

Temes: Mesos de l’any, números 1-20, oficis i rutines, aficions, l’hora, 

assignatures de l’escola, descripció física i el poble i la ciutat. 

Tipologies textuals: text descriptiu, narratiu i expositiu. 

 

 Matemàtiques: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL 

- Nombres naturals de 6 xifres i la seva descomposició. 

- Unitats de mesura més usades: l, cl, ml, kg, g, m, cm... 

- Equivalències: 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m (no canvis d’unitat). 

- Rellotge: quarts i mitja. 

- Suma i resta portant de 3 xifres. 

- Multiplicació per 1 o 2 xifres.  

RELACIÓ I CANVI 

- Reconèixer patrons i fer prediccions. 

- Que organitzin la informació en taules. 

ESPAI I FORMA 

- Angles: agut, obtús i recte. 

- Tipus de triangles segons els costats: equilàter, isòsceles i escalè. 

- Polígons:  quadrat, rombe, romboide, trapezi i hexàgon.  

- Poliedres: prismes i piràmides. 

- Simetries. 



MESURA 

- Perímetre d’un polígon. 

- Primeres unitats estàndard: m, cm i km, kg i g, l, cl, ml. 

ESTADÍSTICA I ATZAR 

- Recollir i interpretar dades en gràfics. 

- Probabilitat: segur, possible i impossible. 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

- Dibuixar el problema.  

- Identificar les dades. 

- Raonar la solució. 

 

 Coneixement del medi: es fa un treball globalitzat, sempre que 

sigui possible, que permet incloure altres àrees com les 

lingüístiques, la matemàtica i la visual i plàstica, a dins dels 

projectes de medi.  

 

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE 

Comarques i municipis 

Clima i meteorologia 

L’aigua 

El pas del temps 

Matèria i propietats 

Les plantes 

El sol, la Terra i la Lluna 

 

 Plàstica: 

- Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines 

artístiques per expressar-se i comunicar-se de manera creativa. 

- Comprendre i apreciar les produccions artístiques d’arreu del món fent 

ús del vocabulari après a l’àrea. 

 

 Valors: 

- Actuar amb autonomia en la presa de decisions i fer front als canvis i a 

les dificultats amb actitud d’autosuperació i optimisme. 

- Respectar als altres i les seves idees i opinions i resoldre els desacords 

parlant. 

 

 

 



HÀBITS ESCOLARS 

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a 

estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L’adquisició dels 

diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una 

convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels 

nous aprenentatges. 

 

HÀBITS SOCIALS 

 Saludar a les entrades i sortides de l’escola i de la classe, fent ús 

d’un vocabulari específic (bon dia, bona tarda, fins demà) i d’un bon 

comportament (trucar a la porta abans d’entrar...) 

 Demanar les coses amb educació i donar les gràcies. 

 Saber escoltar a la persona que estigui parlant en aquell moment. 

 Respectar i demanar el torn de paraula. 

 Adequar el to de veu en funció de la situació. 

 Tenir cura dels altres i d’un mateix: utilitzar el diàleg per resoldre 

conflictes. 

 Respectar les diferències entre els uns i els altres. 

 Anar tranquils pel passadís i per l’escola sense molestar als altres. 

 Reconèixer i valorar l’esforç a tots els nivells. 

 Seure correctament a la cadira. 

 Tenir cura del material, del mobiliari i dels diferents espais. 

 Adequar el vestuari en funció de l’activitat i del lloc. 

 Recollir i guardar les coses personals al seu lloc. 

 No arrossegar les cadires. 

 Posar bé les cadires abans de sortir. 

 Recollir i guardar els diferents materials. 

 Ajudar els altres companys i companyes. 

 

HÀBITS DE TREBALL 

 Utilitzar l’agenda. 

 Agafar bé el llapis.  

 Acabar els treballs començats. 

 



 Dedicar el temps necessari a casa per fer deures, estudiar i preparar 

el material. 

 Planificar el temps fora de l’escola per tal de treure-li el màxim 

rendiment. 

 Col·locar correctament les feines a l’arxivador o carpeta. 

 Presentar la feina de forma neta i polida.  

 Posar el nom i la data a les diferents feines. 

 Aprendre a treballar en grup i de forma cooperativa. 

 Treballar sense molestar els companys o companyes. 

 Respectar els treballs dels altres i entendre que cadascú evoluciona 

diferent. 

 Revisar el treball i rectificar les errades. 

 Aprendre per sí mateix, superar-se i no copiar dels altres. 

 Reconèixer l’esforç com un valor. 

 Compartir la responsabilitat de la feina comuna. 

 

 

NORMATIVA DE L’ESCOLA 

• Assistència: cal justificar totes les absències per escrit amb una nota 

a l’agenda o mitjançant el correu electrònic de cada tutora. 

• Puntualitat: els retards es contemplaran a l’informe. 

• Autoritzacions: paracetamol, drets d’imatge i sortides. 

• Excursions: no n’hi ha fins que la situació ho permeti. Les colònies 

estan reservades per al 3r trimestre i, si és possible, es faran.  

• Medicaments: per subministrar-los en horari escolar cal autorització 

de la família escrita a l’agenda i recepta mèdica. 

• Aniversaris: es poden portar una o dues llaminadures embolicades. 

• Mocadors de paper: dins de la motxilla. 

• Llibres socialitzats: anglès, castellà i medi. Cal tenir-ne cura. 

• Llibres personals: a les àrees de català i matemàtiques. 

• Comunicats: via correu electrònic i agenda. Cal verificar amb 

freqüència si n’hi ha i llegir-los per estar actualitzats/des. 

 

 

 



MATERIAL 

 Aula: mascareta de recanvi, gel hidroalcohòlic, rotlle de paper, 

cantimplora, auriculars i pendrive. Opcional: bata per plàstica.  

 Cal portar l’agenda i la carpeta de deures cada dia a la 

motxilla. 

 Educació física: samarreta de recanvi, tovallola i roba i calçat 

còmode.  

En cas que l’alumne/a estigui malalt/a i/o lesionat i considereu 

necessari que no realitzi la sessió d’educació física, caldrà que ens 

feu una nota a l’agenda per comunicar-nos-ho. HORARIS: 

4t A: dilluns tarda 

4t B: dimarts tarda 

4t C: dimecres tarda 

 

COM ORGANITZEM EL GRUP CLASSE 

El grup classe constitueix un àmbit d’experiència fonamental en els 

processos d’ensenyament–aprenentatge, així com en la socialització. 

Ens organitzem en diferents agrupacions: 

 Treball individual 

En activitats concretes (proves, dossiers...) en què es vol conèixer 

l’evolució de cadascun dels nens/es per separat. 

 Treball en petit grup i/o parelles 

S’utilitza amb l’objectiu de fomentar la responsabilitat personal, la 

col·laboració i els hàbits socials.  

 Racons  

El treball per racons és una proposta metodològica que consisteix en 

delimitar, dins de l’aula, diferents espais on els alumnes poden realitzar de 

manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i 

simbòlic. 

Permeten una certa flexibilitat en el treball dels nens/es, una millor 

adequació al ritme de cadascú i una atenció més individualitzada per part 

de la mestra. Mitjançant els racons, els nens/es aprenen a observar, 

explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear, ajudar als altres… 

Poden realitzar activitats autònomament, amb d’altres companys o amb 

l’adult. 



Racons de Llengua 

• Jocs de llengua. 

• Club de lectura. 

• Ploma i tinta. 

• Escolta i xerra. 

 

 Grups cooperatius 

El Coneixement del Medi es treballa a través de projectes i, es combina, el 

treball en grups cooperatius i el treball individual.  

Partint dels coneixements previs dels alumnes i dels seus interessos, 

estudiem els temes fent recerques i/o experiments i elaborant diferents 

tipus de materials (esquemes, dossiers, mapes conceptuals, resums...).  

Es disposa dels Chromebooks 2 sessions de medi a la setmana. 

 

RECURSOS TECNOLÒGICS 

 Classroom.  

 Agenda digital. 

 Symbaloo. 

 Plataforma d’Innovamat (1h/setmana). 

 

COM PODEU AJUDAR ALS VOSTRES FILLS/ES? 

- Proporcionant un clima de seguretat i d’afectivitat. 

- Estimulant l’autonomia. 

- Respectant el dret a equivocar-se. 

- Estant emocionalment tranquils. 

- Ajudant-los a organitzar-se i a pensar com resoldre els problemes. 

- Valorant: el treball de l’escola, l’ esforç i el progrés. 

Cal… 

- Fer deures en un espai tranquil. 

- Acordar l’horari de treball. 

- Intentar que no facin més d’una activitat alhora. 

- Dormir les hores adequades. 

- Menjar bé. A l’escola és important que vinguin havent esmorzat. 

- No tenir massa activitats després de l’escola. 



 

ENTREVISTES 

Andrea Barrera:  dimarts de 15:00h a 16:00h. 

Laia Planet:   dimarts de 11:30h a 12:30h. 

Mireia i Sandra:  dijous de 10:00h a 11:00h 

Altres professors/es: hores convingudes. 

 

 

 

 

MENJADOR I EXTRAESCOLARS 

Per qualsevol dubte vinculat al menjador i/o a les extraescolars, dirigiu-

vos directament al seu telèfon o correu electrònic. 

 

 



 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL L’ALUMNAT  

DE QUART DE PRIMÀRIA (9 – 10 ANYS) 

 

 Motrius:  

o Més bona coordinació i més seguretat en l’espai. 

o Mostra molta energia física. És recomanable la pràctica 

d’algun esport que faciliti la descàrrega i l’autocontrol.  

o  

 

 Cognitius:  

o Mostra molta curiositat i ganes d’aprendre. 

o Necessita un temps per recuperar l’autocontrol quan està 

nerviós/a. 

o Comprèn la relació de causa i efecte. 

o És capaç de raonar, analitzar i extreure conclusions sobre fets 

o coses concretes i properes.  

 

 Afectius-socials:  

o Comença a aparèixer l’amic/ga íntim/a. 

o Té consciència de grup. 

o Demanda autonomia. Necessita decidir per ell/a mateix/a com 

actuar. 

o Necessita sentir-se escoltat/da i valorat/da. 

o Es comparen constantment amb els altres per autoanalitzar-se 

i valorar la seva acceptació social (ex.:excessiva preocupació 

per la roba i l’aparença física). 

o Es comença a configurar la seva personalitat. 

o Comença a perdre protagonisme l’autoritat de l’adult i guanya 

terreny la pròpia autoritat interna del nen/a.  

o És molt important que es relacioni amb altres nens i nenes de 

la seva edat. 

 


