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COM TREBALLEM?
Cada dia dediquem mitja hora a la

lectura, amb diferents
dinàmiques.

 
Una hora a la setmana de llengua
i matemàtiques ens venen a fer

reforç.



COM TREBALLEM?
Llengua:

Treballem amb els llibres de Tot
tallers la comprensió i l'expressió oral, l'expressió

escrita i la comprensió lectora. 
 

Complementem l'expressió escrita amb la
metodologia del ARA ESCRIC. Ens centrem en el

procés de l'escriptura d'un text: planifiquem,
escrivim, revisem, editem i compartim.



COM TREBALLEM?
Matemàtiques:

 
Innovamat: 2 laboratori, 1

aventures i 1 app innovamat.
 

Ambients: matemàtiques
manipulatives.

 
Maths



COM TREBALLEM?
Medi:

Projecte: Som experts en Catalunya.
 

Una hora més de medi.
 

Ambients: Animals & habitats
Solar system

Electricity
Experiments



COM TREBALLEM?
 

Llengua anglesa: 
A partir dels llibres "Amazing

Rooftops" es
treballen totes les competències

lingüístiques.

 
Plàstica:

Aquest curs coneixerem l'obra de
Paul Gaugin i el cinema mut,

juntament amb tots els
continguts de 4t.



ELS DEURES

Cada divendres hi haurà deures i els podràn
portar fins dimarts.  Estaran anotats a
l'agenda.



CONTINGUTS de final d'etapa
Llengua anglesa

Captar el missatge global i específic de les produccions i interaccions orals més
habituals que es produeixen a l’aula.

Produir textos orals seguint un model i atenent a la pronunciació.

Escriure frases i textos curts significatius en situacions quotidianes i escolars a
partir de models amb una finalitat determinada i amb un format establert.

En finalitzar aquest cicle l'alumnat haurà de:



CONTINGUTS
Llengua catalana i castellana

Escriure textos de diferent tipologia , aplicant-hi els coneixements ortogràfics i textuals
treballats.

Revisar el text que s’ha escrit i millorar-ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la puntuació.

Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de l’entorn, amb actitud de respecte cap
a les persones que parlen altres llengües i tenir interès per comprendre-les.

Realitzar exposicions orals (coneixements, vivències, fets, idees), prèviament preparades,
amb ordre i claredat, i utilitzant adequadament recursos no lingüístics, si escau.

En finalitzar aquest cicle l'alumnat haurà de:

de final d'etapa



CONTINGUTS de final d'etapa
Matemàtiques

Reconèixer i utilitzar els conceptes associats a la multiplicació i divisió (partició, agrupament,
aproximació) en situacions de vida quotidiana.
Formular preguntes en situacions conegudes i poc conegudes. Comunicar oralment i per escrit
de forma clara, coneixements i processos matemàtics duts a terme
Comprendre i utilitzar el significat de les operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) amb els
nombres naturals de forma apropiada a cada context. Desenvolupar agilitat en el càlcul exacte i
aproximat.
Identificar, reconèixer i descriure figures planes (polígons) i cossos geomètrics de l’entorn.
Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles).

En finalitzar aquest cicle l'alumnat haurà de:



NOVETATS

Aquest any realitzem bioioga un
cop a la setmana durant tot el

curs.

Per poder marxar sol o sola des
de l'escola 

cal signar una autorizació.



NOVETATS

Aquest any l'alumnat de 4t farà
les colònies en anglès.

Un dia a la setmana, la mitja hora
de lectura serà en llengua

anglesa.



HÀBITS I NORMES
Cal dur l'agenda cada dia. Si es
perd se n'haurà de comprar una

de nova.

La puntualitat és molt important
pel funcionament de l'escola.

Entrada de 9:00 a 9:10 i sortides
16:30.

Els infants han de portar una
ampolla d'aigua marcada amb el
nom, ja que per motius higiènics
no poden veure de les aixetes o

font.

Si l'alumnat va al metge, cal
portar justificant per poder entrar

abans de les 11h del matí. 



HÀBITS I NORMES

Cal que els nens i nenes portin la
mascareta ben posada, i en portin

de recanvi a la seva bossa. 

Cal que l'alumnat faci servir
únicament el material de l'escola.



Seguim amb l'entrada per les 4 portes de l'escola, i amb la
ventilació en els espais interiors.

Es mantenen els grups bombolla, no es fan grups ni es barrejen
els nens i nenes només al pati, que ja es realitza conjuntament
amb tots els infants de primària, per aquest motiu cal que portin
la mascareta posada.

Actualment no se'ns demana que prenem la temperatura.

MESURES COVID



Si els nens o nenes tenen febre o símptomes compatibles cal que
es quedin a casa.

Si cal es realitzarà confinament de grups. En cas de confinament,
es treballarà a partir de la plataforma Classroom. 

MESURES COVID



 

COMUNICACIÓ família-escola

Plataforma Dinantia
 (funciona com un correu electrònic)

Agenda, és important que en
fomentem l'ús i l'autonomia dels

infants.

Entrevistes virtuals, horaris dels tutors/es:

Judit 4t A: dimarts a les 10:00 h
Elena 4tB: dimecres a les 9:00h



 

 

 

 

SORTIDES, TALLERS I COLÒNIES

 

 1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

-Museu d'Història de Catalunya: 9 de març
-Taller: "Anem a comprar": 17 febrer

 

-Colònies Mas Gircós: 4, 5 i 6 de maig
-CRAM (Centre de Recuperació d'Animals Marins): 26 de maig
-Cantània: 31 de maig

 

- Exposició "la pedra seca" (hort de Can Falç): 15 d'octubre
-Un mar de plàstic (Centre d'Estudis del Mar): 19 d'octubre
- La platja, un medi fràgil (Colls i Miralpeix): 8 de novembre
- Catalunya en miniatura: 26 de novembre 



COSES A RECORDAR
Portar una capsa de mocadors de

paper.

La llibreta d'ambients cal que
sigui DIN-A4 de fulls blancs i

sense espiral. 

Les fotografies les pujarem al
Drive de generació 2012.

Els dijous al matí d'aquest primer
trimestre farem natació i cal

portar l'equip complet.



"Per educar a un/a
nen/a cal tota la

tribu sencera".

Proverbi africà.



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


