
 

 
 

Els nens i nenes de 4t  aquest curs aprendrem moltes coses: 

 

Àmbit Lingüístic 

- Fer exposicions, descripcions i explicacions orals, utilitzant to de veu i  gesticulació adequat 

amb diferents suports visuals, de manera adequada i comprensible. 

- Utilitzar estratègies per preparar les exposicions orals: planificació, memorització i assaig. 

- Comprendre textos orals diversos emprant estratègies i elaborant síntesis.  

- Reproduir textos orals memoritzats: poemes, cançons, dramatitzacions,..  

- Respectar el torn de paraula, les opinions dels altres, el to de veu,... 

- Utilitzar estratègies de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura 

- Llegir amb entonació i fluïdesa 

- Utilitzar el diccionari en català i castellà 

- Escriure textos de diferents tipologies: narracions, textos instructius, descripcions, notícies,... 

- Planificar abans d’escriure i revisar a l’acabar. 

- Fer bona presentació en els treballs escrits. 

- Normes ortogràfiques arbitràries: les treballades els cursos anteriors més accentuació  

- Normes d’ortografia diferencials respecte del català (absència d’apòstrof i accent obert,..) 

- Categories gramaticals: article, nom (classes), pronom, adjectiu, verb (present, passat i futur) 

i adverbi 

- Mecanismes de derivació, composició i famílies de paraules 

- Concordança de gènere i nombre en les frases 

- Sinònims i antònims 

- Signes de puntuació: punt final, punt i seguit, coma, interrogant, exclamació, dos punts 

- Ús de la Biblioteca i organització: llibres d’imaginació, llibres de coneixement 

- Reconeixement dades bàsiques d’un llibre: títol, autor, editorial, any d’edició, il·lustrador,.... 

 

Anglès: 

- Comprensió d’instruccions i missatges orals  

- Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació. 

- Lectura i escriptura de vocabulari treballat a l’aula 

- Comprensió de textos senzills relacionats amb la vida quotidiana 

- Escriptura de frases i textos senzills 

- Memorització de cançons, poemes,...Dramatització de petita obra de teatre 

- Participació ewtinnings  i Erasmus on farem activitats amb els nostres socis europeus 

utilitzant l’anglès (tradicions, festes,.....) 



 

 
 

Àmbit Matemàtic  

- Llegir i escriure nombres fins al milió 

- Reconeixement de les magnituds de longitud (Km, m, cm, mm), capacitat (l,ml), massa (kg, 

gr) i dels instruments per mesurar-los  

- Usar les unitats del  temps: minuts, hores, dia, setmana, mes, any 

- Descompondre nombres 

- Situació dels nombres sobre la recta numèrica 

- Arrodoniment de quantitats 

- Resolucions de problemes 

- Ús de la calculadora per desenvolupar el càlcul 

- Consolidar sumes i restes emportant 

- Multiplicar: comprendre concepte, manipular material per visualitzar, memoritzar taules,..  

- Dividir: : comprendre concepte i manipular material per visualitzar 

- Consolidar l’algoritme de suma, resta, multiplicació i divisió 

- Càlcul amb monedes: euros i cèntims 

- Decimals i fraccions relacionats amb les monedes  

- Fer sèries numèriques i geomètriques trobant el patró 

- Classificar figures tot analitzant les seves propietats: angles, arestes,..  

- Construir  figures geomètriques (cub, prisma, piràmide) 

- Realitzar simetries 

- Relació entre àrea i perímetre de formes geomètriques 

- Recollir dades i fer representacions gràfiques estadístiques utilitzant diferents tipus de gràfics 

- Anàlisi de les dades recollides i interpretació de les gràfiques 

- Identificar la mitjana aritmètica, la moda i la  mediana  

- Robòtica 

 

Àmbit Coneixement del Medi 

- Fem projectes de medi on cerquem informació, treballem en grups cooperatius 

o Alimentació i Nutrició 

o La Terra (capes, minerals,..) 

o Geografia Física de Catalunya: relleu 

o Cicle de l’Aigua 

o Canvi d’estat. Propietats dels materials 

- Dins del projecte “L’escola la fem tots i totes” som els encarregats del projecte “Reciclem” 

des d’on participem en el programa APILO (recollida de piles usades), al programa 



 

 
 

ANELLA,.. Ens visiten experts que ens fan xerrades sobre medi ambient i vetllem pel 

reciclatge a l’escola. 

 

Educació en Valors 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis 

- Habilitats personals: autonomia 

- Actituds de responsabilitat 

- Autogestió de les emocions 

- Habilitats socials: agraïment, disculpa, elogi 

- Valoració de l’amistat: estimació i confiança 

- Respecte de les normes de la classe i de l’escola 

- Gestió de normes i límits 

- Ús del diàleg com a estratègia de mediació i gestió positiva del conflicte 

 

Àmbit Artístic 

Música 

- Interpretar de memòria cançons i danses 

- Realitzar patrons de moviments i ritmes amb la veu, el cos i el moviment 

- Escoltar peces instrumentals i vocals de diferents autors  

- Iniciar-se en l’aprenentatge d’un instrument musical: La flauta 

- Conèixer les famílies dels instruments 

- Conèixer llenguatge musical bàsic: ( clau de sol, negra, blanca, corxera,..) 

 

Educació Visual i Plàstica 

- Creació d’obres plàstiques amb material i tècniques diverses 

- Observar i valorar diferents obres artístiques 

- Conèixer les propietats dels materials, els colors, les formes (volum, línies, contorns,...) 

 

Educació Física 

Treballem aspectes de les diferents dimensions: 

- Activitat Física 

- Hàbits Saludables 

o La dutxa  

- Expressió Corporal 

- Joc motor i temps de lleure 


