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Docents del grup tutors i especialistes



Quart curs de primària: Comunitat de grans

INFORMACIONS DE NIVELL

-Horaris: especialitats

-Rutines setmanals

-Lectura diària

-Deures

-Dinàmiques afavoridores de les tasques 

escolar

DOCUMENTS I EL SEU SEGUIMENT

-Agenda com canal comunicatiu

-Proves escrites signades per conformitat

-Entrevistes amb acords compartits

-Autoritzacions medicaments, sortides…

-LLibres de text, socialització, llibretes: tractament i

ús

-Butlletins de notes 1Q/2Q



SORTIDES i

COLÒNIES

-SORTIDES amb autocar: (dimecres 5 

de desembre CAIXA FORUM i

divendres 3 de maig COVES DE 

SERINYÀ). Autorització per a cada

sortida.

- Sortides per conèixer l’entorn més

proper (de migdia). Autorització única

per a tot el curs.

- COLÒNIES: 4 i 5 d'octubre MAS 

CAN PIC, TARADELL. S’entregarà full 

d’autorització.

- Activitats culturals (una per trimestre) a 

la Sala.

AUTORITZACIONS, 

DOCUMENTACIÓ I 

INFORMACIONS



DOTACIÓ 

MATERIAL 

PEDAGÒGIC

TRACTAMENT I ÚS

-Projecte de socialització de llibres

per tota la primària

-Llibretes, fulls i altres materials

-Socialització material, gestió

d’estoigs i la resta de material



DESENVOLUPAMENT 
MESTRES I ESPECIALISTES
Les mestres que acompanyarem als vostres fills/es durant aquest curs
serem:
E.F ………..Lia
Tutoria, Mates, Medi, Plàstica, Projecte, Castellà i Valors … Eva 4t.A i
Merche 4t.B
Anglès ……. Cristina
Català … Eva
Música … Laiet
Grups … Laura, Míriam, Eva i Merche
RUTINES
Al llarg de la setmana seguirem treballant rutines que completaran el 
treball dels diferents àmbits:
Càlcul mental i estratègies de càlcul (1 dia)



Dictat preparat/no preparat (1 dia)
Lectura diària (30 minuts diaris destinats al gaudir de la lectura).

DEURES
Tindran deures setmanals. Normalment es posen amb temps perquè puguin
organitzar-se al llarg de la setmana. Els facilitarem un horari buit a part del que 
tindran a l’agenda perquè se’l puguin posar a l’habitació. A més, els facilitarem un 
document guia per tal de seguir aprenent en tot el que es refereix a organització
fora de l’horari escolar. 
A 4t tindrem deures al llarg de diferents moments. Pensem que no cal dedicar 
més de 30 minuts aquestes feines. És interessant però que es vagin acostumant a 
fer un repàs diari del que s’ha anat treballant i destaquem com a important crear 
o mantenir l’hàbit de lectura diària a casa, repàs de taules de multiplicar...

Com ja hem comentat, tot aquest treball anirà acompanyat del nostre suport des 
de la tutoria, i altres àrees com el medi que ens ajudaran a treballar les tècniques
d’estudi (lectura, subratllat, resum...).



DOCUMENTS I SEGUIMENT

És important l’ús de l’agenda, com hem comentat abans, insistirem des de 

l’aula i és important que vosaltres també en feu seguiment. A l’aula, a més a 

més, disposarem de l’agenda d’aula perquè puguin prendre posar la seva 

agenda al dia, si és el cas. A més de l’agenda, si necessiteu comunicar-vos amb 

nosaltres, disposeu del nostre correu corporatiu. El recomanem sobretot en 

casos en que s’hagi de comentar algun aspecte que us estimeu més que els 

vostres fills/es no sàpiguen.

Us entregarem els controls i proves que anem fent al llarg de les setmanes 

perquè esteu al cas de l’evolució i és important que siguin retornats signats.

Un aspecte nou és que a les entrevistes, dimarts de 12.30 a 13.30, farem servir 

un document on anotarem els acords als quals arribem i caldrà que el signem 

totes dues parts.



Us recordem que cal portar autorització del metge en cas que s’hagi de prendre 

un medicament, us donarem el full que autoritza a les sortides pel poble i com 

sempre, dies abans de fer sortides en autocar, rebreu l’autorització perquè la 

signeu. És important que si el vostre fill/a falta a l’escola, ho justifiqueu amb 

document, trucada o amb una nota a l’agenda.

Els llibres i quaderns que farem servir són socialitzats. A mates, català i castellà 

disposem de llibre de suport (Editorial Galera) a més dels llibres de lectura que 

fem servir a l’aula. A més cada nen/a tindrà el quadern DECA per fer un bon 

treball de la dimensió de Resolució de Problemes. Aprofitarem les llibretes que 

van fer servir a tercer curs abans de començar amb les que portin noves.

Pel que fa a l’avaluació, us entregarem dos informes, com ja vam fer l’any 

passat.

Precs i preguntes.


