
ESCOLA MONTESSORI - 4t PRIMÀRIA 
RECOMANACIONS PER A CASA 
3er Trimestre SETMANA 7 – 25 al 29 de maig 2020 
 
Hola a tothom! 
 
Ja som de nou aquí! Una setmana més... Amb noves tasques que 
esperem que us resultin interessants i passeu unes quantes estones 
treballant tant i tant bé com ens esteu demostrant. 
 
 
Ja ens expliqueu que heu sortit alguna estoneta a fer un 
tomb...Sabem que en teniu moltes ganes...Sobretot no us oblideu 
de  respectar les normes i tenir molta cura de la higiene en arribar a 
casa...  
 
Ens agraden molt les videotrucades, una manera divertida i diferent 
de veure’ns encara que sigui de manera virtual... 
 
Us agraim molt la feina que esteu fent i que ens la feu arribar a tots 
els professors i professores que us les anem preparant, al final, com 
sempre, trobareu els correus de cada mestre/a per a que us sigui 
més ràpid trobar-ho. 
 
Quan envieu la feina a l’assumpte del correu especifiqueu quin nen 
o nena sou, ja que de vegades ens arriben feines i com escriviu 
des del correu del pare o la mare, ens costa identificar de 
qui és la feina. La veritat és que ara cada vegada està sortint tot 
millor...Gràcies! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



MATEMÀTIQUES 
 

- Aquesta setmana treballarem amb la divisió entre 4. 
 
Ara us ensenyarem una forma fàcil i ràpida de dividir entre 4. 
Per dividir entre 4 no cal fer la divisió, només cal fer la meitat 
dues vegades. 
Fixeu-vos: 
 
120 : 4 = ? 
Es faria: 
120 : 2 = 60 : 2 = 30   
 
Ara bé, hi ha una condició per a que això sigui possible... Us 
reptem a veure si descobriu quina és aquesta condició. Ho 
descobrireu fàcilment fent aquestes divisions, però heu de fer-les 
fent la meitat dues vegades. A veure en quins cassos és possible 
i en quins no... 
 
a) 130 : 4 = 
 
b) 122 : 4 = 

 
c) 121 : 4 = 

 
d) 234 : 4 = 

 
e)  68 : 4 = 

 
f)  46 : 4 = 

 
g)  75 : 4 = 

 
h)  33 : 4 = 
 
i) 29 : 4 = 
 
 
Ara expliqueu per escrit a quina conclusió heu arribat sobre quan 
és possible fer aquesta operació i quan no és possible. 
 



 
- També recordarem uns antics amics nostres ELS NOMBRES 

ROMANS. Us adjuntem en un full al final d’aquest 
document el quadre amb els principals nombres i les 
normes més importants. Reviseu-lo atentament. 

 
Ara escriviu vosaltres les xifres que us demanem tal com està 
fet l’exemple: 

Any vinent 2021 MMXXII 

Quin any vau néixer?   

Quants anys teniu?   

En quin any estem?   

Cent euros.   

Pàgina cent set del 
llibre. 

  

Quants anys tens?   

Quantes habitacions 
té la teva casa? 

  

A quin any es van 
celebrar a Barcelona 
els Jocs Olímpics? 

  

Quin any serà d’aquí 
a cent anys? 

  

Quants nens hi ha a 
4t...aproximadament? 

  

 
 
 Ara us donem uns quants números romans i heu d’endevinar 
vosaltres quina xifra amaguen.... 

MMDCCX 2710 

DCCCIV  

LII  

MCMXVII  

CMIX  

CCXXII  

MMDCCX  

CDXIV  

CI  

XCIX  

CCCXXXIII  



LLENGUA CATALANA 

 
1.- Aquesta setmana treballarem les onomatopeies. 
 
Les onomatopeies són paraules que s’utilitzen per reproduir 
un so. Les onomatopeies poden reproduir el soroll d’un 
objecte, d’un instrument, d’un animal, d’una acció...  
Aquí en teniu alguns exemples: 
 
Un cotxe pitant fa PIT-PIT. 
Quan truques a un timbre fa DING-DONG. 
El soroll quan mengem és NYAM-NYAM. 
 
Ara us toca a vosaltres completar el quadre següent: 

TIC-TAC Un rellotge 

BLA-BLA  

 Un gos 

 El soroll de l’aigua 

COC-COC  

MMMM  

 Un gat 

PATAPAM  

 Una galtada 

MUUUU  

 Un motor 

TOC-TOC  

 Telèfon que sona 

UUUUH  

 Metralladora 

BANG  

 
 
Ara heu d’escriure en un full a part 8 oracions en les que apareguin 
algunes d’aquestes onomatopeies. Pot aparèixer més d’una a cada 
oració. 
 
Per exemple: 
Vaig escoltar el PIT-PIT del cotxe i vaig baixar de seguida per 
marxar de vacances. 
 



2.- Ara recordarem l’ús de X/IX/TX/IG: 
 
 

ESCRIVIM X 

A començament de paraula: xocolata, xiulet... 

Després de consonant: xarxa, panxa... 

ESCRIVIM IX... 

Després de vocal: maduixa, vaixell... 

Al final de paraula: baix, peix... 

 ESCRIVIM TX   

Entre vocals: dutxa, motxilla... 

Al final de paraula, quan les paraules de la mateixa família 
s’escriuen amb tx: esquitx → esquitxar, despatx → despatxar 

ESCRIVIM IG 

Al final de paraula, quan les paraules de la mateixa família 
s’escriuen amb g, j, tg o tj : passeig→passejar, desig→ desitjós 

 
 

 
 
Ara us toca practicar a vosaltres, completeu els espais buits 
següents amb la grafia que convingui, recordeu que ha de ser una 
de les que hem treballat abans X/IX/TX/IG. 
 
 
 
Completa les sèries següents escrivint-hi les grafies que hi 
falten i busca el mot primitiu acabat en –TX o -IG: 
  
rajos: raig 
  
cartu.....era: ..................      estiue.......ar: ....................... 
  
esto.......os:...................      enu.......ar: .......................... 
  
rebu.......ar: ..................       fa.....eda: .............................. 
  
capri.......os:..................      mi.......a: ............................... 
  
empa......os: .................      passe.......ar: ....................... 
  



esqui.......ar: ...................   mare......ar: .........................   
  
assa.......ar: ..................      desi.....ós: ............................. 
  
bo.....eria: ....................  despa.......ar: ....................... 
 

  
Completa amb la grafia adient i fes un verb derivat: 

  
passeig:  passejar      
  
gote___: ___________   blanque____: _________ 
  
llampe___: __________  des___: ___________        
  
 
  
Completa amb la grafia adient els espais en blanc de les 
frases següents: 

  
-  El nen ha fet un dibu...... d’una bru......a a dalt d’un 

va......ell. 
-      T’ho repete.....en sempre: obri l’a....eta més a poc a poc. 
-       Ba.....ant, va caure i ara es que.....a de mal de cu.....a. 
-       El dentista no s’atreve...... a arrencar-me el que......al. 
-       Agafa el gui..... i correge...... el problema de la pissarra. 
-       Amb aquesta pan.....a que tens, no et cone......ia. 
-       Passant per la re.....a m’he pun......at la pan.....a. 
-       Una franja de terra divide...... el mar en dues parts. 

  
Completa amb IX/X o G/J: 
  
  

a__enollar-
se 

a__afar a__udar a__untament ___est 

a___ecar-se a___untar a___eta      ___ifra    ___arop           

va___ell vi___ilant ur___ent           te___it ___iular 

se___anta re___ió re___a pro___ecte ___ilofon 

___ust ra___ola reba___ar reconé____er ___ardí 



  
Completa i escriu el primitiu d’aquests mots que contenen 
els sons palatals i bifonemàtics que hem estat treballant: 

  
complexió: complex                 
co.....ejar:...............                  
pe......ater:.........................       
engre......ar:............          
na........ença:...........               
ba.......ar:.................            
dibu.......ar:...............   
engui......ar:...............     
cala.....era: .......................        
aflu......ar:.....................     
  
  

Completa amb la grafia adient i fes un derivat: 
  
xiular: xiulet                         
co......: ..........................         
.....arop: ........................         
e......cursió: ...................     
re.....a: ........................... 
pun.....a: ..........................  
....ut: .............................         
mar.....a: ...............                    
......ifra: ........................      
e......plotar: .................... 
e.....plicar:......................          
te......ir: ........................            
flu......: .............................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LENGUA CASTELLANA 
 
A) Esta semana vamos a recordar los dos elementos principales de 
la oración el sujeto y el predicado. 
 
En la oración: Sofía baja de la cama. 
 
               Sofía // baja de la cama. 
              SUJETO  PREDICADO 
              Nombre   Verbo 
 
Recordad que el SUJETO es la parte de la oración que indica 
la persona, el animal o la cosa de la que hablamos. Puede 
ser un NOMBRE que aparezca en la frase (Sofía) o puede ser 
un PRONOMBRE (Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, 
vosotros, vosotras, ellos, ellas). El pronombre puede estar 
en la oración escrito o puede no estar y nosotros descifrar 
cuál es,  se llama entonces SUJETO ELÍPTICO. 
 
El PREDICADO es la parte de la oración que dice qué hace, 
cómo es o cómo está, o qué le pasa a la persona, el animal o 
la cosa de la que hablamos. La palabra más importante del 
predicado es el VERBO. 

 

 
1.- Ahora, separa tú con dos líneas como en el ejemplo (//) en las 
siguientes oraciones el SUJETO y el PREDICADO. Escribe debajo S 
(SUJETO) y P (PREDICADO)  
 
2.- Pinta de color verde la palabra más importante del SUJETO y de 
naranja la palabra más importante del PREDICADO 
 
 
 
 
 
  

- Mi vecina tiene un balcón lleno de plantas. 
 
- Yo leo un libro de cuentos. 



 
- Mi tía preparó ayer una cena exquisita. 

 
- Cortaron el sábado el césped mis abuelos. 

 
- Ella traerá mañana un pastel de chocolate. 

 
- Nosotros hicimos un examen sorpresa. 

 
- He sacado muy buenas notas este curso. 

 
- Este bonito lápiz es de mi prima María.  

 
 
 

B) También recordaremos el uso de B/V/MB/MP. 

USO DE B 

Se escribe B en los grupos BL y BR 

Se escriben con B las sílabas BU, BUR, BUS  

Las formas verbales del pasado que terminan en –ABA, -ABAS,  
-ÁBAMOS, -ABAIS, -ABAN 

Se escriben con B las formas iba, ibas, íbamos, ibais, iban del 
pasado del verbo ir. 

Se escribe B detrás de la letra M 

USO DE V 

Se escriben con V los adjetivos que terminan en –AVA, -AVE, -AVO, 
-EVA, -EVE, -IVA, -IVO 

Se escribe V detrás de la letra N 

Se escriben con V las formas voy, vas, va, vamos, vais, van del 
presente del verbo IR 

Se escriben con V las formas de los verbos venir, ver y vivir. 

USO DE MB y MP 

Se escribe M delante de las letras B y P 

  
 
 
 
 
 
 
 



1.- Completa ahora tú estas oraciones: 
- ¿Cómo se hacen las pompas de ja_ón. 
- Necesitas un _aso para pro_ar esa _e_ida. 
- He roto un hue_o _lanco. 
- Es muy i__ortante no perder el _uelo cuando _iajas en a_ión. 
- Ese _om__rero _usca el tu_o de la manguera. 
- En _erano ponemos el aire frío a una te__eratura muy sua_e. 
- No ha_ía nadie cuando llegué al ca__po de fútbol. 
 
2.-  Completa este cuadro con cinco palabras  

PALABRAS CON B PALABRAS CON V 

 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS CON MB PALABRAS CON MP 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LECTURA 
Cal que destineu una estona en algun moment del dia a la lectura 
en veu altra (dos o tres minuts) i a la lectura individual. Segur 
que a casa hi ha llibres, revistes o còmics que no heu llegit i ara 
és un bon moment per a llegir-los. Lo ideal és sempre seguir la 
mateixa rutina horària i així es converteix en una tasca del dia a 
dia... 
La lectura ens aporta moltes coses bones, desperta la nostra 
imaginació, ens transporta a llocs i històries magnífiques, ens 
ajuda a reforçar la nostra ortografia i ens amplia el 
vocabulari...mireu quantes coses bones amb tan poc esforç! 
Endavant! 



EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 
Aquesta setmana us proposem una nova plàstica que desitgem que 
us agradi molt, a nosaltres ens agrada molt rebre les fotos amb les 
vostres manualitats i si a més us veiem a vosaltres a la foto, encara 
més contents! Felicitats perquè us estan quedant uns treballs ben 
bonics!. 
 
Aquesta setmana farem RETALLABLES amb fulls (han de ser folis i 
no cartolines) de paper blanc o de color i tisores! 
 
Agafeu el full i plegueu i retalleu tantes vegades com vulgueu i amb 
les formes que us agradi...La única condició és que el full no es talli 
i quedi sencer. Després els podeu enganxar en una cartolina o foli 
d’un altre color i el poseu a la vostra habitació. 
 
Quedaran una mena d’estrelles, flors de neu, mantels de foradets 
ben bonics. 
 
Ah! Aneu amb compte amb les tisores i sobretot no us oblideu 
després de deixar la taula ben neta de papers com fem a l’escola! 
 
Ja tenim ganes de veure-us! 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Si busqueu al cercador de Google “DOBLAR Y RECORTAR FOLIOS” 
us en surten un munt... En podeu fer un...o més d’un! És molt 
divertit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Totes aquestes tasques ens les feu arribar, com sempre, als nostres 
correus que són: 
 
Núria nuriascvcole@gmail.com - classe 4A 
Jesús jesolbecole@gmail.com  - classe 4B 
 
 
 
Comença el compte enrere...teniu una setmana per endavant! 
Ànims que ho esteu fent molt bé! 
 
Aquestes són les que nosaltres pensem que són necessàries i heu 
de fer, però si a més en voleu fer més quantitat i d’un altre tipus, 
també sabeu que ens les podeu enviar i nosaltres ho revisarem amb 
moltes ganes. Una estona cada dia i es fan ràpid i bé, però si els 
pares i mares a més us en volen posar de complementàries doncs 
ENDAVANT! 
 
Molts petonets i recordeu que us estimem molt! 
 
Us donem les gràcies a tots, grans i mitjans per col·laborar en la 
realització de les feines i  ho esteu fent molt i MOLT BÉ! 
 
 
 
Us afegim els correus de la resta de mestres a qui heu d’enviar 
les vostres feines o escriure’ls un correu per explicar com esteu 
i què esteu fent. Les seves feines estan penjades com cada 
setmana a la pestanya de seguiment 3er trimestre on diu 4t 
Primària. 
 
Crisol cfabregam@montessori.cat (Educació Física) 
Maribel mcondea@montessori.cat (Anglès) 
Lorena lreguerog@montessori.cat (Anglès) 
Marta López mlopezm@montessori.cat (Medi) 
Silvia sgarcias@montessori.cat (Música) 
 
 
FINS LA PROPERA SETMANA!!!! 
 
Jesús i Núria 

mailto:nuriascvcole@gmail.com
mailto:jesolbecole@gmail.com


 


