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CURS ACADÈMIC 2020-21 

4t de Primària  
 
 

 

INTRODUCCIÓ  
 
 

Amb el present dossier us volem fer arribar els objectius i continguts que treballaran 
els vostres fills i filles durant aquest curs escolar. La majoria d’objectius són de cicle, 
és a dir, fan referència a allò que els nens haurien d’assolir al finalitzar el cicle 
educatiu en el qual estiguin (infantil, inicial, mitjà o superior). 
 
També us comuniquem altres aspectes com la constitució de l’equip docent de nivell 
i les hores d’atenció a pares, les sortides pedagògiques que estan previstes de 
realitzar, la quota de material, i les normes generals de funcionament. 
 
Us recomanem que conserveu aquests dossier durant tot el curs perquè us pot ser 
útil per consultar o tenir informació sobre aquests aspectes. 

 
 
MESTRES QUE INTERVENEN 
 

 Tutor/a Dia de visita 

Tutor 4t A Marc Esbrí Dimecres de 15.30-16.30h/Dijous 
de 12.30-13.30 

Tutor 4t B Jesús Manrique Dimarts de 9-10h/Dijous de 12.30-
13.30 

Especialistes o altres  
mestres 

Júlia Saiz  
Jesús Manrique (EF) 
Sílvia Díaz (EE) 
Marc Montesinos (SIEI) 
Docent Especialista 

 
 
ENTREVISTES FAMÍLIA-TUTOR 
 
Per tal de facilitar la participació a les reunions, cada tutor disposa d’una hora 
setmanal per atendre a les famílies. Les entrevistes aquest curs seran 
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telemàticament o telefònicament. En algun cas excepcional es farà de manera 
presencial.  
 
És imprescindible que per mitjà dels seus fills ens avisin (nota a l’agenda o nota 
personal), per tal d’evitar que no els puguem atendre. Al llarg del curs tindrem, com a 
mínim, una entrevista amb cada família. Sempre que sigui possible, seria convenient 
que hi assisteixin mares, pares o tutors legals i és totalment necessari en el cas 
d’alumnes que presenten dificultats. 

 
 
CONVIVÈNCIA 
 
A les sessions tutorials es treballen dos aspectes importants: 

− Aspectes organitzatius d’aula (càrrecs, feina setmanal, deures...). 

− Un treball més orientat a fomentar i crear un bon ambient de treball a 
l’aula, millorar la convivència, i a la resolució de possibles conflictes.  
 
Tractament de les incidències: 

− A les reunions de l’equip docent es tracten també aspectes relacionats amb la 
convivència per tal d’arribar a acords comuns en les formes d’actuació. 

− El tutor/a centralitza el seguiment de les incidències significatives detectades 
pels mestres que intervenim amb els vostres fills/es. 

− En cas de produir-se un conflicte important, el tutor o mestre que ha tractat el 
conflicte parlarà amb la família al més aviat possible perquè estigui informada.  

− L’escola disposa d’uns fulls de reflexió individual dels alumnes (en funció de 
l’edat, amb suport del mestre). Aquests fulls de reflexió són de gran utilitat per poder 
parlar amb l'alumne sobre els fets ocorreguts i tractar de cercar vies de reparació o 
solució del conflicte. 

− Quan les incidències d'un alumne siguin reiterades i es cregui convenient, 
l'escola disposa d'una comissió de convivència, que tractaria aquest comportament 
amb l'alumne i la família.  

− Si detecteu alguna incidència, us demanem que informeu al tutor/a el més 
aviat possible per tal de poder actuar amb la màxima celeritat i evitar d'aquesta 
manera el possible agreujament. 

 
 

ABSÈNCIES I RETARDS 
 
Cal que tots els nens/nenes siguin molt puntuals a les entrades: 9 h del matí i 15 h 
de la tarda, a fi de no interrompre el funcionament de l’aula i poder aprofitar al màxim 
les activitats. 
Cal evitar també arribar abans d’hora per tal que no hi hagi aglomeracions a les 
entrades i sortides, que es plantegen esglaonades, degut a l’excepcionalitat de la 
situació que estem visquent. 
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En cas de retard, l’alumne/a s’ha de presentar a l’escola amb la persona responsable 
o amb una nota que ho justifiqui. 
 
Qualsevol absència (per malaltia o altre motiu) haurà d’ésser justificada mitjançant 
nota escrita.  
 
Quan un nen/nena hagi de sortir de l’escola abans de l’hora establerta, cal que porti 
una nota, indicant el motiu, que es lliurarà al mestre i se’l deixarà sortir (el conserge 
serà la persona encarregada d’anar a buscar l’alumne). És necessari que els 
vingueu a recollir, fins i tot en el cas d’alumnes grans. No es permetrà la 
sortida de cap alumne sol dins l’horari escolar (inclòs l’hora de menjador). 
 
Si preveieu que faltarà alguns dies, s’ha de notificar als mestres amb una nota 
escrita a l’agenda. En cas de ser un imprevist ho podeu comunicar a través d’un 
germà, veí,... personalment, o trucant per telèfon. 
 
Us recordem que els alumnes que no tinguin activitat extraescolar i/o menjador 
hauran de sortir de l’escola abans de les 12.40 al migdia i de les 16.40 a la tarda, ja 
que pel bon funcionament de les activitats a partir d’aquesta hora es tancaran les 
portes del col·legi. 
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ACTIVITATS I SORTIDES PEDAGÒGIQUES  
 
Depenent de com evolucioni la situació, anirem valorant les futures sortides.  

 
QUOTES DE PAGAMENT: Material i sortides 
 
La quota de material i sortides és de 109 € 

- Material de cicle: 45 

- Copisteria, reposició de llibres, ... 34 

- Autocars i monitors: 30 

- Sortides: ? 
 
Els pagaments estan repartits en dues quotes (una al mes de novembre i l’altra al 
mes de febrer) que es cobraran mitjançant  l’aplicació TPV.  
La quota de monitors i autocars estarà condicionada a l’evolució de la situació 
d’excepcionalitat que estem vivint. En tot cas es cobraria al segon pagament 
ajustant-lo a les activitats i sortides que es puguin fer.  
Per acord del Consell Escolar, quan l’alumne/a no pugui assistir a les sortides es 
tornarà exclusivament la part corresponent a l’entrada individual.  

 
 
MATERIAL 
 
En cas de que algun alumne perdi un llibre o el faci malbé serà la família qui haurà 
d’adquirir-ne un de nou per reposar-lo. 
 

 

AGENDA  
 
És una eina molt important d’organització i control, per aquest motiu l’han de tenir 
sempre per poder anotar tot el que el calgui. 
Els pares/mares han de signar sempre les notes que se’ls hi posin i també l’han de 
fer servir com a eina de comunicació amb els mestres. 
 

És important una revisió freqüent de l’agenda per part de les famílies. 

 
 
EDUCACIÓ FÍSICA   
 
El dia que tenen Educació Física, han de venir amb roba i calçat  adequats per fer 
esport (xandall i sabatilles): 

- Dimarts de 11.30 a 12’30 (quinzenal) i els dilluns de 15’00 a 16’30  4t A 

- Dimarts de 11.30 a 12’30 (quinzenal) i els divendres de 15’00 a 16’30 4t B 
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També és necessari per treballar l’hàbit d’higiene que portin una tovallola petita amb 
el seu nom marcat i una samarreta (de 4t a 6è) per canviar-se quan acaben la 
sessió. 

 

BIBLIOTECA 
 
Aquest curs, degut a la situació que estem visquent no hi haurà préstec de llibres de 
la biblioteca d’aula i escola. Per tal de poder continuar fomentant l’hàbit lector, 
demanem que l’alumnat porti de casa un llibre de lectura adequat a la seva edat.  
 
 

TALLERS 
 
A l’inici de curs, l’alumnat ha de portar una bata o una samarreta que es pugui tacar, 
marcada amb el nom i amb veta. 
 

CONTROLS  

 
Un cop fets els controls es tornen corregits a l’alumnat, es revisen col·lectivament a 
l’aula i es retornen per tal que puguin mostrar els seus resultats a les famílies i 
després s’arxiven a l’aula. 
 

ESMORZAR 
Es recomana que l’alumnat vingui esmorzat de casa i que porti un petit entrepà  o 
una peça de fruita per menjar a l’hora del pati preferiblement dins d’una carmanyola 
marcada amb el nom.  
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

 
La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu 
actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i críticament en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha 
tocat viure.  
 
Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit 
competències següents: 
 

Competències transversals: 
 
Les competències comunicatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural 
 
Les competències metodològiques: 
3. Tractament de la informació i competència digital 
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4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 
 
Les competències personals: 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 
Les competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 
 

Així, aquestes competències es podrien resumir en :  
- Saber. 
- Saber fer. 
- Saber ser. 
- Saber estar. 
 
Per aconseguir l’assoliment d’aquestes competències les treballem a partir dels 
hàbits i des de totes les àrees. 
 

 
 

HÀBITS QUE ES TREBALLARAN A L’ESCOLA DURANT EL CURS  

 

És molt important, a l’hora de treballar aquests aspectes, la vostra col·laboració per 
tal d’incidir des de casa i des de l’escola. 
 

- Saber mantenir nets els llocs on habitualment es mouen. 

- Assumir responsabilitats individuals i col·lectives a  l’escola.  

- Respectar el material de l’aula. 

- Saber treballar sols. 

- Treballar en equip, col·laborant amb els altres. 

- Saber guardar el torn de paraula en un diàleg col·lectiu, i escoltar als altres i                           
respectar-los. 

- Ser capaç  de crear un bon clima de treball a l’aula. 

- Fer els desplaçaments amb responsabilitat (mascareta, rentat de mans, 
etc...). 

- Acostumar-se a anar al lavabo durant la mitja hora de pati.  

- Portar el material necessari (amb el nom) per treballar cada dia, i reposar-lo 
quan aquest s’esgoti. 

 
 

HÀBITS QUE CAL REFORÇAR DES DE CASA 

A) HÀBITS PERSONALS 

- Cal mantenir nets i endreçats els llocs per on es mouen. 
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- Controlar l’ús que fan de l’ordinador, les consoles i la televisió i seleccionar els 
programes adients a l’edat. 

- Cal que col·laborin de manera sistemàtica amb les feines de casa i que se’n 
facin responsables. 

- L’hora d’anar a dormir ha de ser aproximadament la mateixa cada dia. També 
cal llevar-se amb el temps necessari per arribar puntuals a l’escola. 

- Cal dormir aproximadament unes 10 hores diàries. 

- Anar al lavabo abans de sortir de casa (matí i tarda). 

- Portar sempre a sobre mocadors de paper, mascareta de recanvi, ampolla 
d’aigua, etc. 

B) HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI 

De vegades portaran treballs complementaris o de reforç per fer a casa. Quan un 
alumne no acabi els treballs previstos a classe, també se’ls emportaran per tal 
d’acabar-los. Puntualment seguirem utilitzant la plataforma Classroom com a eina 
d’intercanvi de tasques.  

- L’alumnat  ha de tenir un horari de treball diari ( 1 h aprox.)  . Respecteu al 
màxim el mateix horari d’estudi cada dia. 

- El lloc d’estudi hauria de ser aïllat i còmode: una habitació amb un taula de 
treball àmplia i amb llum suficient, sense televisió. 

- Cal tenir tot el material  de treball necessari a l’abast. 

- És recomanable disposar d’ordinador amb connexió a Internet.  

- Aniria molt bé que cada dia llegissin una estona. (30 minuts  aproximadament) 

- Cal preparar amb temps el material que es necessita per a les classes de 
l’endemà. 

- Han de treballar de manera autònoma. 

- S’ha de procurar mantenir net el lloc de treball. Acostumar-los també a la 
bona presentació dels treballs i exercicis i que, en general, siguin polits i nets. Cal la 
supervisió dels pares. 

- S’han de portar al dia els treballs de classe. Aprofitar el cap de setmana per 
tal de recuperar feines endarrerides i /o avançar per la propera setmana.  

- Cal ser molt sistemàtic amb l’ús de l’agenda:  anotar totes les feines i revisar-
la sovint.  
 

 

ÀREES CURRICULARS DEL CICLE O NIVELL  
Objectius a assolir a final de 4t 

 

ÀREA DE LLENGUA: 4t 

 
COMUNICACIÓ ORAL 
EXPRESSIÓ ORAL 
Li costa participar en interaccions orals. 
Fa algun comentari però no sempre té relació amb el tema que  s’està tractant.  
Escolta de manera intermitent com els altres parlen.  
Estructura les frases bé però sense connectors. 
Entonació poc expressiva d’acord amb el missatge. 
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Acompanya amb algun gest la seva exposició però es mou innecessariament.  
Dirigeix alguna  mirada al receptor 
Li costa memoritzar textos o s’oblida de coses 
Li costa aplicar el lèxic aprés i comet algunes errades lingüístiques 
Pronuncia i entona amb alguna dificultat 
Li costa participar en interaccions orals. 
Fa algun comentari però no sempre té relació amb el tema que  s’està tractant.  

COMPRENSIÓ ORAL 
Comprensió de les ordres més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels 
textos. 
Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos. 

COMPRENSIÓ LECTORA 
LECTURA 
Interpreta les grafies de manera correcta 
Adopta una velocitat lectora adequada al text (mínim a 3r inici i final de curs 70-90) 
Adopta una velocitat lectora adequada al text (mínim a 4t inici i final de curs 90-120) 

COMPRENSIÓ 
Identifica el sentit global del text 
Comprensió lectora: ACL 
Proves d’eficàcia lectora 

EXPRESSIÓ ESCRITA 
Planifica el text 
Requereix de l’adult per organitzar les idees. 
Durant el procés de l’escriptura 
Escriu textos senzills de totes les tipologies treballades 
El text té sentit global ,però no fa servir paràgrafs correctament i fa servir pocs 
connectors. 
El lèxic és adequat però és poc variat i pobre. 
L’escrit conté més de tres interferències amb altres llengües. 
Existeix alguna  errades  en la concordança dels temps verbals amb el subjecte i el 
subjecte amb els determinants i complements. 
El text té  moltes  errades de puntuació. 
El text  té algunes faltes d’ortografia  natural i bastants faltes d’ortografia  arbitraria. 
Després de l’escriptura 
Si se li recorda es capaç de revisar el seu text, però li costa  modificar-lo. 
Li falten més de 2 aspectes importants per tenir una bona presentació. 

LITERÀRIA 
Llegeix amb fluïdesa i entonació textos adequats a l’edat  
Escriu textos entenedors i ordenats.  
 

PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 
Mostrar respecte per les altres llengües. 
Reconèixer paraules senzilles en diferents idiomes. 
Comparar els grafismes i elements lèxics de diferents llengües. 
 
 
 

ÀREA DE MATEMÀTIQUES: 4t 
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RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
PROBLEMES 
Resoldre problemes senzills de l'entorn, de suma, resta, multiplicació i divisió on 
intervinguin una o dues operacions. 

RAONAMENT I PROVA 
NOMBRES  
Llegir, escriure, ordenar i descompondre els nombres fins a les unitats de milió. 
Fer aproximacions de nombres. 
Distingir nombres parells i senars.  
Utilitzar els nombres ordinals i cardinals i saber escriure’ls fins el 100.  
Fer sèries ascendents i descendents d'una o dues variables 
Entendre el valor posicional del nostre sistema de numeració (U - D - C - UM) 
Llegir i escriure  nombres decimals 
Situar nombres decimals en la recta numèrica.  

CÀLCUL I ESTIMACIÓ 
Fer càlcul mental amb nombres fins al 50 utilitzant la descomposició dels nombres, 
memoritzant agrupacions habituals (10 i 10 fan 20, 25 i 25 fan 50,....) 
Desenvolupar l’agilitat mental per descompondre additivament els 20 primers 
nombres naturals. 
Saber arrodonir mentalment nombres a d'altres propers que facilitin el càlcul: fins al 
100 (58 és proper a 60 més 13 és proper a 10, i el resultat és proper a 70 ...) 

OPERACIONS 
Calcular de sumes portant-ne i propietats de la suma 
Calcular de restes portant-ne 
Identificar i calcular la multiplicació per un nombre de dues xifres i conèixer les seves 
propietats. 
Saber les taules de multiplicar 
Identificar i calcular la multiplicació per un nombre de dues xifres.  
Introduir el concepte de potència. 
Multiplicar per un nombre de dues xifres i conèixer les propietats de la multiplicació 
Saber dividir per una i dues xifres 
Identificar els termes de la divisió. 
Realitzar operacions combinades. 
Realitzar sumes de fraccions amb el mateix denominador.  
Comparar fraccions  amb el mateix  denominador.   
Iniciar les operacions amb nombres decimals. 

FRACCIONS 
Reconèixer i poder utilitzar nombres fraccionaris (1/4; 3/4; 1/2) en contextos de vida 
quotidiana (lectura del rellotge, ús de la cuina, ...) 
Reconèixer decimals (fins a les centèsimes) en contextos de vida quotidiana: 
longitud, pes i sistema monetari (euro) Nombres baixos. 

CONNEXIONS 
RELACIONS I CANVI 
Ser capaç de: - Reconèixer els gràfics (de temperatura,..) i les taules (horaris de 
trens,...) com a elements que aporten informació. 

COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
GRÀFIQUES  
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Diferenciar entre variables quantitatives i qualitatives.  
Fer un gràfic de línies o de barres. 

ESPAI I FORMA 
Identificar línies paral•leles i perpendiculars. 
Reconèixer i representar figures geomètriques planes: cercle, quadrat, triangle, 
rectangle, rombe, pentàgon i hexàgon. 
Conèixer els cossos geomètrics (esfera, cilindre, con, cub, prisma i piràmide) i poder-
los relacionar amb objectes de l'entorn. 
Reconèixer els cossos geomètrics i relacionar-los amb objectes de l’entorn. 
Interpretar i situar-se en plànols de l'escola, de casa i del poble o ciutat. 

MESURA 
Realitzar estimacions i medicions escollint entre les unitats i instruments de mesura 
més adients. 
Calcular l’àrea i el perímetre d’una superfície. 
 
 
  

ÀREA DE MEDI NATURAL: 4t 
 
SALUT I EQUILIBRI PERSONAL 
LES PERSONES I LA SALUT 
Aparells que intervenen en la funció de nutrició de l’ésser humà (aparells respiratori, 
circulatori i 
excretor) i relació entre ells. 
Principals malalties relacionades amb la funció de nutrició i de relació. 
Hàbits d’higiene, de descans i d’exercici físic que afavoreixen una vida saludable.  

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 
Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i 
relacionant aquests amb els seus hàbitats. 
Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn proper. Ús de claus 
dicotòmiques senzilles. 
Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de l’entorn proper, i 
prevenció dels possibles. 

TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA 
INICIACIÓ A L’ACTIVITAT CIENTÍFICA 
Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la 
construcció de respostes 
Coherents amb el coneixement científic.  
Disseny i realització de treballs experimentals. Anàlisi i comunicació dels resultats. 
Neteja, ordre, manteniment i estalvi dels materials i l’instrumental. 
Ús de les funcions del maquinari específic de ciències (sensors, càmera 
estereomicroscòpica).  
Utilització de materials i tècniques específiques del laboratori tenint en compte les 
normes d’ús i de seguretat. 

MATÈRIA I ENERGIA 
Mesura, comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud, massa, 
capacitat i temperatura. 
Conservació de la massa i volum amb els canvis de forma. 
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Fonts d’energia i cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida 
quotidiana. 
Ús responsable de les fonts d’energia. 
Plantejament de preguntes, observació i experimentació sobre magnetisme. 
Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. 

ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT 
Fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines. 
Utilització d’operadors mecànics per a la construcció d’estructures senzilles com ara 
elements de robòtica educativa. 
Eines, màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques: relació 
amb les condicions de vida i de treball. 
 
 

ÀREA DE MEDI SOCIAL  I CULTURAL: 4t 
 

MÓN ACTUAL 
EL MÓN QUE ENS ENVOLTA 
Sistema Sol-Terra-Lluna. 
Relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra, el dia i la nit i les 
estacions. 
Relació entre la posició del Sol i les ombres. 
Formes de relleu i accidents geogràfics. 
Localització de les formes de relleu i accidents geogràfics més rellevants de l’entorn. 
Reconeixement dels elements naturals i humanitzats i de l’impacte de l’activitat 
humana en el paisatge. 
Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de 
l’entorn. 

CANVIS I CONTINUÏTAT EN EL TEMPS 
Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes 
personals. 
Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat familiar 
proper. 
Ús de fonts històriques diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i 
continuïtats al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana i de l’entorn proper. 
Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana 
(habitatge, vestit, utillatge...) al llarg del temps i comparant diverses cultures. 
Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col•lectiva, en la 
història. 
Descoberta i valoració del patrimoni comarcal, social i cultural. 
Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges. 

CIUTADANIA 
PERSONES, CULTURES I SOCIETATS 
Elements bàsics de l’estructura econòmica i de l’organització social, política i 
administrativa dels municipis i les comarques (Vallès Occidental) 
Valoració de la diversitat social, cultural i de gènere i respecte per les diferències. 
Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social.  
Identificació i descripció d’alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn a partir de 
l’observació directa de l’entorn proper i de dades i representacions gràfiques. 
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Anàlisi i comparació de dades d’entorns rurals i urbans. 
Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de la seva incidència en la presa de 
decisions de la vida quotidiana. 
Desenvolupament d’actituds de consum responsable 
Reconeixement de situacions relatives a la mobilitat viària que poden comportar risc. 
Mesures que contribueixen a la seguretat personal i digital. 
Nocions bàsiques per a la cura d’un mateix i de les persones de l’entorn 
 
 

ÀREA D’ANGLÈS: 4t 
 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL  
Comprendre globalment diferents tipus d’informació oral 
Entendre i participar en les interaccions orals treballades (jocs i cançons amb 
moviments) 
Captar el missatge global de les produccions orals amb suport no visual treballades 
a l’aula 
Utilitzar la llengua anglesa en situacions pròpies d’aula 
Produir textos orals seguint un model, tenint en compte la pronunciació, ritme i 
entonació , per parlar d’ell mateix i del món que l’envolta. 

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA  
Comprendre globalment el que llegeix 
Captar el sentit global dels missatges escrits sobre temes propers als interessos de 
l’alumnat 
Extreure informació rellevant de textos escrits relacionats amb temes coneguts i amb 
una finalitat comunicativa concreta. 

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA  
Escriure frases senzilles amb el vocabulari après  
Adquirir el vocabulari treballat 
Escriure frases i textos curts significatius relacionats en la vida quotidiana i escolar a 
partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA  
Reproduir oralment cançons i frases senzilles 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL  
Mostrar interès per aprendre la llengua 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA: 4t 
 

ACTIVITAT FÍSICA  
Reconèixer les parts del cos i la dominància lateral i la no dominant. 
Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i 
limitacions corporals i de moviment.  
Orientar-se a l’espai en relació amb la posició de persones i d’objectes utilitzant les 
nocions topològiques. 
Llançar, botar, xutar, colpejar i rebre una pilota en situació real de joc. 

HÀBITS SALUDABLES 
Portar roba adequada per fer activitat física. 
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Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica esportiva ( portar tovallola i 
canviar-se la samarreta  ). 
Controlar la postura corporal per evitar lesions. 
Incidir en la importància de realitzar activitat física diàriament. 
Entendre els beneficis d’una bona alimentació i els seus efectes en la salut. 

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL 
Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant 
estructures rítmiques senzilles. 
Participar en la realització i escenificació d’una coreografia en petit grup. 
Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb 
desinhibició.  

JOC MOTOR I TEMPS LLIURE 
Participar i gaudir del joc. 
Acceptar i respectar les normes del joc i les persones que participen amb 
independència del resultat. 
Cooperar i esforçar-se en els reptes cooperatius proposats. 
Utilitzar els materials i els espais amb cura. 
 
 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS: 4t 
 

DIMENSIÓ PERSONAL 
Mostrar autonomia i seguretat  
Mostrar interès pels aprenentatges 
Esforçar-se davant les dificultats 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL 
Mostrar una actitud d’ajuda i col•laboració 
Demanar ajut quan ho necessita 
Ser sensible als advertiments 

DIMENSIÓ SOCIAL 
Ser capaç d’assolir les normes 
Mostrar respecte envers els companys 
Mostrar respecte envers els mestres 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: 4t 
 

MÚSICA 
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ  
Saber dibuixar la clau de sol al pentagrama  
Saber reconèixer i dibuixar les notes treballades al pentagrama ( do, re, mi, fa, sol, 
la, si, do´) 
Saber que les notes treballades formen l’escala de do  
Conèixer les figures musicals (rodona ,blanca, negra, corxeres , corxera, 
semicorxeres, semicorxera)  
Conèixer els silencis (de negra,  de blanca ,  de rodona, de corxera i de semicorxera) 
i saber-los escriure al pentagrama 
Conèixer les pulsacions de les figures musicals i silencis treballats  
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Conèixer instruments de la família de vent fusta (algunes característiques i  parts)  
Conèixer alguns aspectes de la vida d’algun compositor  

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ  
Aprendre la lletra i la música de les cançons treballades 
Aprendre a interpretar una cançó de manera col•lectiva i individual 
Ser coneixedor del patrimoni musical del país i d’altres llocs 
Ser capaç d’escoltar amb atenció les audicions musicals i l’explicació de la mestra 
Ser capaç de reconèixer algun instrument musical que interpreta l’audició 
Gaudir escoltant música 
Treballar l’expressió corporal, a partir de jocs musicals, danses i balls, tot seguint el 
ritme 
Aprendre a expressar-se, interpretar i comunicar-se a través de l’expressió corporal 
Mostrar respecte envers als companys i la mestra 
Ser capaç de seguir la pulsació amb el propi cos i amb instruments de percussió. 
 

PLÀSTICA 
IMAGINACIÓ I CREATIVITAT 
Gaudir de l’expressió artística  
Ser capaç d’expressar-se mitjançant diverses tècniques 
Saber incorporar elements creatius en les seves produccions 
 


