
 

PROPOSTA ACTIVITATS SETMANA DEL 25 AL 28 DE MAIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteu preparats per una setmana de nous aprenentatges? 



 

 

SAPS QUE HA PASSAT DURANT EL TEMPS DE CONFINAMENT? QUÈ ELS ANIMALS NO S’HAN 

QUEDAT A CASA! 

 

Has vist el vídeo dels porcs senglars que passegen per la Diagonal de Barcelona? 

O el dels dofins que neden pels canals de Venècia? 

I el de les cabres que mengen el que troben als jardins d’un petit poble de Gal·les? 

Ara que els humans ens hem tancat a casa per evitar el coronavirus, 

els animals s’atreveixen a visitar les ciutats! 

 

https://twitter.com/i/status/1240774422384041988 

 

https://twitter.com/i/status/1240205409262211072 

 

https://twitter.com/i/status/1244669017547255809 
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ELS ANIMALS NO ES QUEDEN A CASA 

 

Arran del confinament a casa, les xarxes socials s'han 
omplert de missatges de ciutadans que han vist 
algun animal en nuclis urbans o llocs on la seva 
presència era gairebé impossible abans que ens 
veiéssim afectats pel coronavirus. Sembla que el 
lema #JoEmQuedoaCasa no va amb ells. 

Algunes persones pensen que el motiu que hi hagi 
animals inusuals solts als carrers és que gairebé no 
hi ha presència d'éssers humans i de contaminació a 
les ciutats en els dies de confinament.  

Però les organitzacions que defensen els animals 
asseguren que això no és gens estrany perquè 
aquestes incursions són freqüents al llarg de l'any. 

Des de WWF expliquen que és normal que, per 
exemple, en localitats pròximes a parcs naturals hi 
pugui haver ossos que baixin al poble a la recerca 
d'aliment. Però insisteixen que no deixen de ser 
anècdotes que demostren que «sense influència 
humana, la naturalesa va recuperant el seu lloc».                                        

Des de SEO/Bird Life, per la seva banda, afirmen que 
durant el confinament «hi ha menys soroll i se sent 
més el cant dels ocells, i això abans passava 
desapercebut». 

Adaptació (notícia sencera a El Periódico) 
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Hi ha alguna paraula del text que no coneguis? Busca-la en el diccionari. Si no en tens cap a 

casa, pots fer servir aquest en línia: www.diccionari.cat o el diccionari escolar DIDAC: 

http://www.dicdidac.cat/ 

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200325/pors-senglars-paons-anecs-altres-animals-salvatges-prenen-ciutat-coronavirus-7904127
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1. Per què els animals campen per les ciutats, 

segons algunes persones? 

 

 

 

2. Creus que el fet que gairebé no hi hagi 

cotxes circulant pels carrers pot tenir-hi 

alguna cosa a veure? Per què? 

 

 

 

3. Com és que ara sentim més els ocells, 

segons SEO/Bird Life? 

 

 

 

4. Busca què és WWF a internet i escriu-ho: 

 

 

 

5. “Sense influència humana, la naturalesa va 

recuperant el seu lloc”, diuen a WWF. Per a 

tu, què significa aquesta frase? 

 

 

6. Què passarà amb aquests animals quan 

acabi el confinament i tornem a fer vida 

normal?  
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LOS ANIMALES COMO LAS PERSONAS Y LAS PLANTAS TAMBIÉN SON SERES VIVOS 

 

MIRA Y ESCUCHAR ESTE VIDEO CON MUCHA ATENCIÓN                              https://youtu.be/pc6UondCrJg 

CONTESTA ESTAS PREGUNTAS: 

1. ¿Como se llaman las funciones vitales de los seres vivos? 

2. Según lo que comen, los animales pueden ser...  

3. ¿Para qué sirve la función de relación? Explícalo con tus palabras. 

4. Según su reproducción los animales pueden ser... 

                                                            Completa la taula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUTRICIÓN 
 

REPRODUCCIÓN 

HERVÍBOROS CARNÍVOROS OMNIVOROS VIVÍPAROS OVÍPAROS 

VACA      
OSO      

PERIQUITO      

CARACOL      

TIBURON      
GORIL·LA      

https://youtu.be/pc6UondCrJg


 

                                                                                                            

ON VIUEN ELS ANIMALS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA LES IMATGES I CONTESTA: 

- Quins éssers vius trobem en un lloc i no en els altres? 

 

- Hi ha éssers vius que puguem trobar en tots aquests llocs? 

 

- Quins elements té cada un d’aquests paisatges? 

 

- Hi ha elements que només es puguin trobar en un d’aquests 

llocs? 



 

                                                                                                            

ELS ECOSISTEMES 

Un ecosistema el formen un grup d’éssers vius d’espècies diferents que viuen en un mateix lloc natural o hàbitat. Un bosc, 

un prat, un llac o un aiguamoll són exemples d’ecosistemes 
 

Els animals, les plantes i la resta d’éssers vius s’adapten a les condicions i al clima del seu hàbitat. Per exemple, els peixos 

tenen aletes per moure’s en el mar i els ossos blancs tenen un pelatge espès per resistir el fred de l’Àrtic. 

Els individus d’una mateixa espècie formen poblacions, i totes les poblacions formen la comunitat de l’ecosistema. Dins de 

la comunitat, les poblacions es relacionen de diverses maneres, col·laborant o competint. 

Els éssers vius d’un ecosistema s’alimenten els uns dels altres i formen, així, cadenes alimentàries. 

 

  

 

  

En aquesta imatge veiem una cadena alimentària. 

QUÈ PASSARIA SI S’EXTINGISSIN LES PAPALLONES? RAONA LA TEVA RESPOSTA. 

I ARA , SABRIES DIR QUINS ECOSISTEMES NATURALS HI HA A PROP DE CASA, TAN A PROP QUE PODEM ANAR CAMINANT? 



 

                                                                                                            

 

REFLEXIONEM UNA MICA... 

Avui en dia, en molts indrets del món, els ecosistemes estan sent alterats per accions humanes, el 

creixement accelerat de la població ha creat la necessitat immediata d’ampliar les àrees requerides per 

a la producció d’aliment. Com a conseqüència, es produeix una degradació extensiva del terreny 

provocant la disminució de la fertilitat de la terra, erosió, desforestació i destrucció dels hàbitats. 

 

  

 

Desertització 

Desforestació                                                                  Destrucció d’hàbitat                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Què creus que podríem fer perquè humans i animals convisquéssim millor?  

 

Pensa una proposta i explica-la. Ho pots fer amb un text, un dibuix o un petit vídeo. 

 

 
 



 

                                                                                                            

 

 PODEM TROBAR LES MATEMÀTIQUES ALS ECOSISTEMES NATURALS? 

La resposta és sí, les matemàtiques les trobem allà on mirem simplement hem d’ observar molt bé. 

Leonardo de Pisa Fibonacci  va descobrir uns números que trobem sovint a la natura. 

Aquesta seqüència és la següent i es diu números de FIBONACCI, el nom del seu descobridor. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Pots continuar la sèrie? 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,_____,______,______,______ 
 

 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55… 
COM HO ACONSEGUIM? S’ACONSEGUEIX SUMANT EL NÚMERO DEL RESULTAT MÉS L’ANTERIOR: 

0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21….. I AIXÍ SUCCESIVAMENT 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Leonardo_de_Pisa


 

                                                                                                            

 

DE VERITAT TROBEM AQUESTS NÚMEROS A LA NATURA I AL NOSTRE ENTORN? 

MIREU AQUEST VIDEO                                            https://youtu.be/ctRIK56jV3k 

A LA NOSTRA MÀ TAMBÉ TROBEM REPRESENTATS ELS NÚMEROS FIBONACCI. 

 

 

 

 

 
 

  

I EN AQUESTA IMATGE QUANTES ESPIRALS (línies) DE FULLES  D’ALOE VERA VEUS? .                                 I en aquesta margarida quants pètals pots comptar?  

 SEGUR QUE US SURT UN NÚMERO  DE LA SEQÜÈNCIA FIBONACCI. HAS DE SEGUIR LES LÍNIES                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           I en aquesta imatge quantes voltes veus a l’escala?  

https://youtu.be/ctRIK56jV3k


 

                                                                                                            

 

US PROPOUN REPTE: QUI HO ACONSEGUIRÀ? 

QUANTS CONILLS HI HAURÀ AL CAP DE 6 MESOS ? 

I DE 8? 

ELS RESULTATS QUE SURTEN SÓN NÚMEROS FIBONACCI? 

 

 

 

 

 

 

PISTA: NOMÉS HEU DE CONTINUAR DIBUIXANT PARELLES DE CONILLS SEGUINT EL MODEL DE LA IMATGE O SUMAR LES PARELLES DE 

CONILLS (LES ÚLTIMES AMB LES PENÚLTIMES) 

 

 

 
 



 

                                                                                                            

LA DESFORESTACIÓN UN PROBLEMA PARA LA VIDA EN EL PLANETA 

 

Las hojas de papel son usadas casi a diario por un número ilimitado de personas, bien sean estudiantes, trabajadores, 

empresarios y diferentes organizaciones y empresas. Para la elaboración de las hojas de papel, hace falta la materia 

prima que se obtiene, de tres fuentes principalmente, estos son: los árboles, el papel reciclado y las sobras o material 

de desecho, tal como el aserrín. Los árboles que se emplean para la fabricación de papel, son las especies de madera 

dura, tales como los robles y el arce. Para hacer un promedio de 12.000 hojas de papel se necesita, la celulosa de un 

solo árbol en promedio y según investigaciones realizadas, se requieren de 15 árboles para fabricar una tonelada de 

papel, es decir 1000kg. 

 

1-  Imaginemos que en la escuela utilizamos cada trimestre 180 paquetes de hojas de papel ¿Cuántos kg de 

papel utilizamos al trimestre si tenemos en cuenta que un paquete de 500 hojas blancas pesa: 2kg? 

 

2- ¿Y en un curso entero, cuántos kilos de papel utilizamos? Tienes que tener en cuenta que el año tiene 4 

trimestres, pero nosotros a la escuela asistimos tres. 

 

 

3- ¿Teniendo en cuenta los kilos de papel que utilizamos, cuántos árboles se tendrían que cortar si no 

utilizáramos papel reciclado? 

 



 

                                                                                                            

FEM OPERACIONS CADA SETMANA 

Agafa un dau i llença’l quatre cops. El primer número farà referència a la columna de les sumes, el segon a la de les 

restes, el tercer a la columna de les multiplicacions i l’últim a les divisions. Copia les quatre operacions en un full o a la 

teva llibreta i fes-les. Si no tens un dau a casa, no et preocupis, agafa sis trossets de paper i escriu els números del 1 

al 6, un número a cada paperet, barreja’ls i sense mirar agafa 4. 

Juga a aquest joc les vegades que vulguis en aquesta setmana! 

. EXEMPLE: Tiro el meu dau, surten els números 2, 4, 6 i 1. Realitzo la suma de la casella 2, la resta del 4, la 

multiplicació del 6 y la divisió del 1. 

 

 

 

 

 + - x ÷ 

1 78630+71238= 2785-1969= 27153x65= 8349÷3= 

2 46614+9340= 37425-28279= 14635x93= 5761÷7= 

374 25912+7308= 80792-6995= 82016x40= 6584÷8= 

4 691820+70123= 20636-20877= 71445x71= 8749÷9= 

5 38506+14356= 50367-33719= 68214x32= 1248÷2= 

6 51287+71209= 28627-19248= 55840x124= 7560÷5= 



 

                                                                                                            

DISNEY   

 WATCH THE VIDEO 

Click the image and watch the new short film from Disney. Clica la imatge i mira el nou curtmetratge de Disney. 

 THINK AND ANSWER 

• Do you know which film is this character from? Saps de quina pel·lícula és aquest 

personatge? 

• Do you recognize some of the Disney films in the video? Can you tell me some of them? 

Reconeixes algunes de les pel·lícules de Disney que surten al vídeo? Em podries dir 

algunes?  

     *You can check the answers at the end of the document. Pots veure la resposta al final del document. 

  WRITE AN ORIGINAL STORY  

Imagine that you are a screenwriter from Disney. You have to invent a new short film script 

with two or more characters from the chart “Disney characters”. You should choose 

characters from different films. The chart “Story planner” could help you to write the short film 

script. Imagina que ets guionista de Disney. Has d’inventar un nou curtmetratge amb dos o 

més personatges de la graella “Disney characters”. Has d’escollir personatges de diferents 

pel·lícules. La graella “Story planner” pot ajudar-te a escriure el guió del curtmetratge. 

 DRAW A DISNEY CHARACTER  To illustrate your short film script, you should draw the 

characters from your short film. Choose and click the Disney character from the chart 

below to watch how to draw it step by step. Per il·lustrar el teu guió, has de dibuixar els personatges del teu curtmetratge. Escull 

i clica el personatge de Disney de la graella de sota per veure com dibuixar el personatge pas a pas. 

S
TO

R
Y

 P
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N
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R

 

TITTLE 
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e

g
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n
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• Who? (Characters from 

the chart “Disney 

characters”). Qui? 

(personatges de la graella 

de “Disney characters”). 

• Where does the story 

happen? On passa la 

història? 

M
id

d
le

 • What happen? What is the 

problem? Que passa? 

Quin és el problema? 

E
n

d
in

g
 

• What is the solution? 

Quina és la solució? 

https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0


 

                                                                                                            

 DISNEY CHARACTERS  

                               

  

                                                            

                       

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBfMs-YskHo
https://www.youtube.com/watch?v=k8jY8rqzWtY&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G
https://www.youtube.com/watch?v=Vb6-xmXVpU0&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=hky2ggpPM88&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=TGMnJroqE2s&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IJaUULiKuTs&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=C8Qk1YHd4As&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rGD2LF0bGk0&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6AA421Ahn3Y&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2BO344K5_XA&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2OZt7sPG4&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_C6J6nR2AXM&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=d-KY72ucT3g&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=94zvj7nEWtg&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SD6GJkgbp1k&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=lYHZDqvRSUk&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=JdvFkDma2DE&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=NI3fkfka8LQ&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=F8OqdLJFGnc&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=maYAjXnsGAI&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Sio9lgswhzs&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=VKbz2GDT0zk&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=twAox47nBes&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=g6wxmR_61bc&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=74IuLDgZHMo&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=bayiwrmYilg&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=0srd_PwKUaU&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=-qaApozLvh0&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-QO1dzeEEbI&list=PLnoO3k54vcBRjOmSaHleftBAxgjvTCu_G&index=32


 

                                                                                                            

 ANSWERS 

 THINK AND ANSWER: 

• Do you know which film is this character from? Olaf, the snowman, is from Frozen. 

• Do you recognize some of the Disney films in the video? Can you tell me some of them? You can click the minute to watch it. 

Pots clicar al minut per veure la pel·lícula. 

o 0:39-Mickey Mouse On Ice 

o 0:44-Alice in Wonderland 

o 0:47-Winnie the Pooh  

o 0:49-The Princess and the Frog  

o 0:54-Lady and the Tramp  

o 0:57-Zootopia  

o 1:00-Tarzan  

o 1:03-Tangled  

o 1:05-Wreck It Ralph 

o 1:09-The Sword In The Stone  

o 1:11-Moana 

o 1:15-Lilo and Stitch  

o 1:24-Big Hero 6  

o 1:34-The Lion King  

o 1:38-Frozen  

o 1:46-101 Dalmatians  

o 1:48-Pocahontas  

o 1:51-Dumbo  

o 1:56-Beauty and the Beast  

o 1:59-Hercules  

o 2:03-Cinderella 

https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=116s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=evfOzPrzIu0&t=123s


 

                                                                                                            

 

 

 

 

  Un dels quadres més famosos… 
 Ara, us suggereixo que feu la vostra 

                                                                                                 habitació en 3d, seguint aquests passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El dormitori” 



 

                                                                                                            

AQUÍ TENIU ALGUNS EXEMPLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

              JAILHOUSE ROCK         
                            

                    ¡Hola nens i nenes de 3er I 4t! Aquesta setmana us proposo una activitat molt rockera per a gaudir molt i 

                     fer més divertida la setmana. Us explico els passos a seguir: 

 

                    1er: Veure el vídeo del enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=JbxDwaGwi2Q 

 

                    2n: Aprendre la primera part del vídeo fins al minut 0,45. 

 

                    3r: Aprendre la segona part del vídeo: minut 0,45 fins al final. 

 

                    4t: Ballar el vídeo sencer i després enviar-me un vídeo vostre ballant al meu email angelamarti@emarquina.cat 

 

                     

https://www.youtube.com/watch?v=JbxDwaGwi2Q


 

                                                                                                            

                   

I ARA ATENCIÓ A CAPITÀ AMÈRICA….. 

 

El Capità Amèrica fa aquest entrenament per ser un superheroi. Vosaltres també podeu ser 

superherois si feu igual. Envieu-nos un vídeo, fotografia o qualsevol cosa sobre què us ha semblat. 

 
https://youtu.be/Zm9qhyh4TJk 

 
 

El meu correu és: isaac@emarquina.cat 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/Zm9qhyh4TJk
mailto:isaac@emarquina.cat


 

                                                                                                            

 

TOTS ELS MESTRES DE 4T  

 

 

 

 

Us desitgem una molt bona setmana! 

 


