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LES MATÈRIES_cicle mitjà
3r i 4t de Primària
Llengua catalana_ 3h/setmana

Mestres: 3r Anabel Pardina /Jordi Amat

Consolidem la fluïdesa lectora i la seva comprensió, incidim en l’òptim desenvolupament de l’expressió tan
oral com escrita, procurant que s’assoleixi una bona capacitat discursiva a nivell oral, la coherència,
cal·ligrafia i l’assoliment de les normes ortogràfiques a nivell escrit.

Llengua castellana_3h/setmana

Mestres: 3r Anabel Pardina/ 4t Mercè Usón

Insistim en el foment de la lectura per guanyar agilitat i comprensió, al mateix temps es treballa les normes
ortogràfiques i la seva correcta aplicació en textos escrits, aprofitant l’aprenentatge de les diferents
tipologies textuals.

Llengua anglesa_3h/setmana

Mestra: Teresa Sala

A través de jocs, diàlegs, activitats orals personalitzades i treballs, els alumnes aprenen a expressar els seus
pensaments, emocions, experiències i opinions fen servir tant la comunicació lingüística com la no
lingüística. Progressivament, els nens van iniciant converses i participen en diàlegs interactius a l’aula i en
contextos quotidians.

Medi social_2h/setmana

Mestres: 3r Anabel Pardina/ 4t Jordi Amat

Tractem temes como ara els diferents sectors econòmics que predominen a Catalunya, la seva població, la
distribució geogràfica (comarques), el relleu; aprofundim en el tema del sistema solar (planetes, via làctea)
així com es donen les primeres pinzellades a nivell d’història. Es treballarà per projectes a 3r de Primària.

Medi natural_2h/setmana

Mestres: 3r Anabel Pardina/ 4t Jordi Amat

Desenvolupem els temes que fan referència als éssers vius (plantes i animals), el cos humà (diferents
aparells, hàbits saludables, alimentació), els diferents estats de l’aigua. Relacionem els temes de manera
vivencial per d’aquesta manera exemplificar com podem tenir cura del medi ambient. Es treballarà per
projectes a 4t de Primària.
Matemàtiques_ 4h/setmana

Mestra: Muntsa Aymerich

Consolidem les operacions aritmètiques bàsiques (sumes, restes, multiplicació, divisió i fraccions), incidint en
la comprensió i resolució de problemes, així com el càlcul matemàtic. Iniciació en conceptes geomètrics,
tractament de gràfics i sistema monetari/decimal.
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Plàstica_2h/setmana

Mestra: Muntsa Aymerich

Introduir diferents tècniques d’expressió i manipulació a la vegada que coneixeran alguns pintor
representatius.

Música_2h/setmana

Mestra: Olga Morillo

En aquesta etapa es pretén aprofundir una mica més en els aspectes formals de la música, amb activitats
més vivencials que comporten moviment, dansa i joc amb d’altres que requereixen un domini més alt de
les grafies musicals i les característiques del so. L’audició significativa té un paper molt important així com la
interpretació de cançons (cantades, ballades o tocades amb un instrument) més conscient i amb la
intenció d’expressar-se. S’introdueix la pràctica d’un instrument de corda fregada gràcies a la possibilitat
de participar en el projecte +música. L’objectiu principal es que entenguin la música com a art, cultura i
una manera de comunicació, tot coneixent les expressions musicals del nostre entorn i d’altres.

Educació física_ 2h/setmana

Mestre: Jordi Amat

Consolidem el control i la consciència corporal, treballem les habilitats motrius bàsiques, així com iniciem el
desenvolupament específic d’algunes capacitats condicionals (velocitat, resistència i flexibilitat), tot
fomentant el treball en equip en activitats lúdicoesportives.

Religió_ 1h/setmana

Mestra: Anabel Pardina

Conèixer el simbolisme i l’existència de les diferents religions i els valors que totes elles comparteixen.
Presentar personatges històrics importants i institucions que, gràcies als seus actes
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