
QUART 
  
Els nens i nenes de 4t han acabat el Cicle Mitjà i estan a punt de començar el 
Cicle Superior. A nivell d’aprenentatges  i de ritme de treball és un canvi 
important i per això cal que durant l’estiu repassin tot allò que s’ha treballat 
durant el curs per evitar possibles oblits o pèrdua de la seguretat que han adquirit 
en llengua  i matemàtiques. 
 
Per això hem cregut convenient fer un llistat dels problemes més freqüents  amb 
recomanacions de material per anar-los superant. 
Per tant, cada nen tindrà una creu en els aspectes que més necessiti treballar i 
haurà de fer els treballs indicats amb els materials corresponents o uns altres de 
similars.  Per aconseguir que els deures siguin efectius, és important que els 
treballs es vagin corregint cada dia. 
 
En /La ..................................................... ha de fer: 
  
  Aspectes a treballar  Material recomanat  
  Lectura  (En veu alta, silenciosa,...)  Llegir molts llibres. 
  Lectura comprensiva 

 
Quadern “Lector”  nº 11/12    o  
Recull de lectures que els donarà la mestra 

  Escriptura  Quadern Pont de llengua 4t curs 
(exercicis fonamentals per preparar 
l’entrada a 5è)  Ed. Nadal 
Altres Suggeriments: fer dictats, textos lliures, 
frases, cartes, còpies, fer petits resums del 
que s’ha llegit,fer un diari de vacances,... 

  Cal·ligrafia  Quaderns de cal·ligrafia o còpies amb 
bona lletra. 

  Matemàtiques : 
 

Quadern Pont de matemàtiques 4t curs 
(exercicis fonamentals per preparar 
l’entrada a 5è)  Ed. Nadal 
Estudiar les taules.   
A més, es pot ampliar fent el treball 
d’aquests aspectes en una llibreta . 

  English  -. Realitzar activitats del portal 
www.agendaweb.org 

-. Podeu adquirir els quaderns Bridge 
d’English (level 3 & 4). 

-. Mirar alguns dibuixos animats en llengua 
anglesa. 

http://www.agendaweb.org/
http://www.agendaweb.org/


-. Qualsevol quadern de vacances d’English 
indicat pel C.M. 

 
  Repàs general  Qualsevol quadern de vacances de 4t de 

C.M. 
  Informàtica  .-Aquest any no us desactivem el correu 

electrònic durant l’estiu. Aprofiteu per fer 
servir el hangouts però també practiqueu 
enviar, rebre i respondre correus i adjuntar 
fotos als correus. Bon estiu!!!  

 
Però a més de repassar i treballar una mica, us ho heu de passar molt bé, jugar, 
fer plàstica, experiments ,cuina,  esport, jocs de taula,... i sobretot no oblidar els 
moments especials.   
 

BONES VACANCES! 
 
 
 


