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          #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ: 
1) Sessió 2:  

Del llibre que esteu llegint a casa,  aquesta setmana proposem que contesteu les preguntes 
sobre el plantejament del llibre:  
-On passa? 
-Quan passa? 
-Part del problema. 
Ens podeu fer el retorn per mail de la sessió 1 i la 2 
 

2) FEM RODOLINS! Amb cada tasca que fem a casa, jugar a fer rodolins amb la família. 
Per exemple: “Aquest matí m’he llevat, i unes galetes m’he menjat”. 

            Els pots escriure i enviar-nos-els!!! 
Alumnes de l’Ariadna: 

1. Entreu en aquest ENLLAÇ i hi trobareu una activitat de comprensió lectora: llegiu el text i 
responeu. Comproveu les vostres respostes i copieu-les a la llibreta de català. Recordeu 
escriure la data i el títol (Comprensió lectora. Els contes de la biblioteca). 
L’I.G.LL. pot escriure les respostes a ordinador i després enganxar-les a la llibreta de català. 

2. Us he preparat un Formulari de Google per seguir practicant la construcció de frases. Cliqueu 
aquí i completeu-lo.  

3. Escriure cada dia un parell de frases (com a mínim) en el diari personal seguint el model de 
“El cap de setmana”.  

4. Una mica de matemàtiques… Haureu de seleccionar l’apartat de matemàtiques. 
https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 
 

CASTELLÀ: 
¿Recordáis que la semana pasada tuvisteis que hacer una autodescripción con un 
seudónimo (nombre falso)? Pues esta semana os enviamos las autodescripciones de algunos 
de vuestros compañeros y compañeras y deberéis de adivinar de quién se trata!!! 
SUERTEEE! 
Si queréis nos podéis enviar las respuestas el jueves que viene. 

             En este enlace encontraréis las descripciones de 4ºB!!! 
             En este enlace encontraréis las descripciones de 4ºA!!! 
 

ANGLÈS: 
1. Al nostre blog he penjat un enllaç per fer lectures i àudios: ENLLAÇ 
2. Escolteu i practiqueu el poema de la primavera: Spring poem. 

 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu dir si és per 3r, 4t A o 4tB. 

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

http://www.xtec.cat/centres/a8031332/activ%20lectures/contes.htm
https://forms.gle/Jooh9XVWb5LVLtz2A
https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa
https://drive.google.com/file/d/1eo4CCvLsQSuveiQ7IwOvMRiL7dD2PTPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qb_XELJcAkgeFE3agacjVERenC6HFks8/view?usp=sharing
https://agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/cicle-mitja/propostes-reading-and-listenings-lectures-i-audios/
https://drive.google.com/drive/folders/1sm5w8D7EAvmEbYCH-gdKROH3fJwQAKyW
mailto:34mitja@gmail.com
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MEDI 
FEM UN RESTAURANT  
2ª Sessió: 
.Feu el menú de tot un dia tenint en compte que tots els nutrients estiguin equilibrats. 
Consulta aquí 
.Jocs en línia 
http://es.nourishinteractive.com/kids 
 
 

MATEMÀTIQUES 
 .Seguiu practicant       https://es.ixl.com/math/ 
 .Quadern de matemàtiques Competencials 4.2  
   T.11 Final de la copa de futbol            (Fes servir la calculadora, si cal) 
 
.Fitxa per imprimir: Problemes de matemàtiques barrejats: enunciat, pregunta i solució. Cal ordenar-los. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
JOCS D’EDUCACIÓ FÍSICA! 

Si voleu busqueu estones per AVORRIR-VOS, mirant d'estar amb vosaltres mateixos i pensant què              
podeu fer perquè la gent que viu amb vosaltres estigui més feliç aquests dies que estem a casa. 
També podeu fer una estona de IOGA cada dia com fem, a vegades, al final de la sessió d'Educació                   
Física i enviar-nos alguna foto o vídeo. 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:  
Confecciona un arc de Sant Martí sobre un tros de roba, cartolina o paper, decora’l amb el lema “JO EM 
QUEDO A CASA” o “TOT ANIRÀ BÉ” i si vols penja’l al balcó de casa teva. 
Ens pots enviar fotos de com ha quedat!!! 
Música:  
Piqueu les corxeres a les cames i les negres a les mans 

joc de mans, a veure a qui li surt! 

piqueu les negres a la taula o les mans 

REPTE 
KAHOOT:QUÈ SAPS SOBRE EL CORONAVIRUS?  

 
Kahoot challenge 

 
 
 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu dir si és per 3r, 4t A o 4tB. 

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.bioreona.es/recomendaciones-alimenticias-i-donde-encontrar-los-distintos-tipos-de-nutrientes/
http://es.nourishinteractive.com/kids
https://es.ixl.com/math/
https://drive.google.com/file/d/1ihusly7BQTXivgv4jRpZO7NI9-epCWPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD3TQDI20L3EIZ2HBSuq73RAUIf8hQs2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I
https://kahoot.it/challenge/0653205?challenge-id=25d22e9a-4c91-4d40-912c-994b864db31f_1585304942189
mailto:34mitja@gmail.com
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Data: 30-3-2020 
 
Hola nenes i nens de 4t. 
 
Portem ja molts dies a casa confinats, sense poder sortir al carrer ni anar a l’escola. Que sapigueu que                                     
nosaltres també estem a casa sense poder sortir. Us seguirem acompanyant i donant ànims a través del                                 
blog de l’escola i del correu. Ens fa molta il·lusió i ens emociona rebre els vostres treballs, perquè ens                                     
acosta una mica a vosaltres. com us deiem la setmana passada, som un equip!!! per això, més que mai,                                     
gaudiu de la companyia de la família i col.laboreu a casa en tot el que pugueu. 
 
us trobEM  molt a faltar  i desitgem veure-us aviat!!! 
 
molts petons per a tots i totes i una forta abraçada a les famílies!! 

nadine i isabel 
 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu dir si és per 3r, 4t A o 4tB. 

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

mailto:34mitja@gmail.com

