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Benvinguts a Quart!! 
 
 



ENS PRESENTEM... 
 Tutora de 4t A: Bàrbara 

 Tutora de 4t B: Mª José 

 

 

 

 Castellà: Dani 

 Anglès: Mireia  

 Música: Anna Belén 

 Educació Física: Lídia (4t A) Dani (4t B)  

 Plàstica en anglès: Alba 

 Educació Especial: Silvia 

Informàtica: Joaquim 

Aula acollida: Amaya 

 



ÀREES D’APRENENTATGE 
MATEMÀTIQUES 

 A 4t. domini de totes les operacions bàsiques. 

Rapidesa en el càlcul mental.  

Resolució de problemes amb aquestes operacions.  

Tallers matemàtics: numeració i càlcul, geometria i mesura. 

LLENGÜES (català, castellà i anglès) 
 Lectura i comprensió lectora amb fluïdesa i entonació.  

 Expressió i comprensió oral, enriquiment del vocabulari i correcta 
pronúncia. 

 Grup flexible català: Expressió escrita. Tenir cura de l’ortografia, el 
vocabulari, l´estructuració del text i tipus d’escrit.  

 Dictats paraules recorda. 

 L’ordre i la pulcritud en l’escrit. 

 Llibre viatger 

Hi ha 4 franges de ½ hora de lectura dins l´horari lectiu per tal de 

fomentar el gust per la lectura i el seu hàbit 



CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I 
CULTURAL  

 Ús del mètode científic: aprendre a observar, escriure, identificar, 

classificar, descriure, relacionar, crear hipòtesis i fer les comprovacions 

i deduccions finals. 

 En aquesta àrea es realitzen moltes recerques d’informacions, treballs 

en grup o en petit grup, com també individuals i es fan exposicions 

d’aspectes treballats. 

 Treball per projectes. Es faran dos projectes de medi al llarg del curs. 

   “Demanarem la col·laboració de les famílies” 

 

 

 



 

 

Plàstica En llengua anglesa. Es treballaran diferents tècniques plàstiques 

amb diferents materials. 

Educació Física 
 Necesser: tovallola, samarreta recanvi, sabó petit(no vidres) 

Música 
 Instrument: Flauta 

 Concert de nadal 

 Danses 

 Monogràfic 
 Es fa a nivell d’escola i és interdisciplinari.  

 

 

 
  
 

 
 

      

 “El treball cooperatiu” 
• Taules per grups 

• Treballar en equip  

• Compartir el material 

• Responsabilitzar-se amb càrrecs de taula 



Informacions d’¡nterès  
 Autoritzacions per  marxar sols  

 Medicaments: ens caldrà la recepta mèdica, autorització dels pares 

(horari i dosi per administrar). 

  Polls o llémenes: si algun alumne/a en té no podrà venir a l’escola. 

Agraïm que ens ho informeu.  

 Aniversaris (Galetes empaquetades). NO portar begudes. 

 Informes (un informe per trimestre). A part dels controls, també es 

valoren els deures, la presentació i l’actitud envers l’assignatura. 

 Atenció a les famílies. Sempre que calgui les tutores, o bé la família, 

podran sol·licitar una entrevista via agenda. Horari de les tutores: 

dilluns de 12:30h a 13:30h 

 

 

 

 

 

 

 



 Apuntar deures, controls o material en el dia establert.   

 Resultats dels controls que la família ha de signar.  

 Les comunicacions entre família i mestres es fan al final de l’agenda 
Justificacions d’absències i retards. 

 

Agenda 

Materials: carpetes, llibretes,.. 

 Carpeta classificadora. 

 Llibretes. 

 Arxivador  

 Llibres socialitzats 

 Llibres de lectura 

 Material manipulatiu 

 



SORTIDES i Colònies 
 

Es realitzaran sortides al llarg del curs relacionades amb els 

temes treballats. 

 

 

 

        

       Anem de Colònies  a la Garrotxa!! 



Gràcies per la vostra atenció!! 


