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           #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ: 
      a)    GRUP  CLASSE 
Aquesta setmana ja acabem amb el que vam començar fa tres setmanes. Recordeu que vau escriure                
el PLANTEJAMENT i el NUS del llibre que heu llegit. Doncs aquesta setmana un proposem que                
l’acabem i ajuntem, les tres parts! Clica a l’enllaç i segueix les instruccions. 
 No t’oblidis de posar-te nota a la rúbrica final. 
El llibre que m'he llegit! 
 
      b) GRUP EDUCACIÓ ESPECIAL 
Segur que aquests dies has vist algun video d’animals que han decidit passejar per la ciutat. És                 
curiós! Ara que nosaltres estem tancats a casa pel coronavius, ells s’atreveixen a visitar les ciutats! 
Entra en aquest enllaç. Podràs veure aquests vídeos i llegir una notícia que parla sobre aquest fet.                 
Després, contesta les preguntes. 
 

     c)  GRUP AULA D’ ACOLLIDA (Imrane Mujahid) 
Aquesta setmana has de fer una comprensió lectora a partir d’observar una imatge. En el següent 

enllaç trobaràs la tasca. 

Recorda enviar les teves respostes al correu del cicle mitjà. Pots enviar una foto del teu full de 

respostes.  

CASTELLÀ: 
Historias del mundo para niños 
¿Por qué los cocodrilos tienen la piel rugosa? Historia africana. 
 

ANGLÈS: 
A partir del text de l’activitat anterior, realitzar una presentació plàstica de my daily routines i 
gravar-se (en video o la veu) fent la presentació: my daily routines presentation. 
 

MEDI 
Ho heu endevinat? Doncs sí, comencem la PREHISTÒRIA. 
Abans de començar escolteu aquesta  “Càpsula tutorial 1 Prehistòria"  
Ara, us proposem repassar les diferents etapes de la humanitat. 
Etapes de la humanitat 
En segon lloc que mireu aquest vídeo. 
Resum de la PREHISTORIA 
 
 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom 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://drive.google.com/open?id=1dkGV7fTZy_to4oPGuBELM5M5i7OofVno
https://forms.gle/GJWKeZ97ukj1C3XSA
https://docs.google.com/document/d/1H-GfykxfmYTI_fV4hnbnNcbbtySFoi0kn8KbVSxYn_8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184KK5U3H8cvKlHVRVvQpqkmGwVPCDxk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qWO5K47Iqyr8v5JHBsFYdjvHgSd5Psiu?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4LQxEuxJY1lHqnJbuBykJQGvllhjLGw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk0321SHMB6ugKe3bK_zMhM2ypoTsFw:1587371124362&q=happy+learning+prehistoria&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiA6PmfyvboAhVTC2MBHfO5DP0QBSgAegQIDBAp&biw=1280&bih=881
mailto:34mitja@gmail.com
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ACTIVITAT: 
Construeix una línia del temps on apareguin les diferents èpoques en què es divideix  
la Prehistòria. 
Ho hauràs de fer en un full i dibuixar o enganxar diferents elements representatius de cada període. 
També hauràs de senyalar la durada (anys) de cada un dels períodes. 
A continuació tens exemples de les etapes de la prehistòria (o eix cronològic) 
 Exemple línia del temps 1            Exemple línia del temps 2          Exemple línia del temps 3 
 
 

MATEMÀTIQUES 
Seguim treballant la Geometria. Hi ha conceptes nous que hauràs de copiar a la llibreta (com p.e les 
diagonals) 
Repàs de Geometria II i Tema 4 Paul Klee 
 
Després us proposem un repte de la macedònia.No facis trampa i ves-ho resolent pas a pas. 
AcTRIvitat 2. Una macedònia enigmàtica 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Seguiu creant circuits d'habilitats motrius bàsiques (HMB). Aquesta vegada, cada cop que feu el              
vostre circuit podeu fer aquest BALL per repassar els tipus d'angles i rectes de matemàtiques.               
Recordeu fer una mica d'escalfament i relaxació com fem al cole a les sessions d'EF. 
EXEMPLES: ESCALFAMENT   CIRCUIT HMB     RELAXACIÓ 

Però…. els esteu fent bé? MIREU aquesta RÚBRICA i us podeu posar nota!!! 
No us oblideu de seguir fent el DIARI d'ACTIVITATS FÍSIQUES. 
Els objectius d’aquestes activitats són que us mantingueu actius seguint les rutines a l’hora de fer activitat                 
física i que feu una mica de reflexió, recull i autoavaluació d’aquestes activitats. 
Joan, mestre d'EF 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:  
Aquesta setmana li envieu a la Sílvia els vostres súper Daily Routines!!! 
 
MÚSICA 
Construim un instrument: 

- Necessiteu 8 gots de vidre iguals. Afegiu aigua a cada got: 

el primer molta aigua i l’últim molt poca aigua. 

- Toqueu al PIANO les notes DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO 

(si no veieu el nom, cliqueu a Notación latina) 

- Escriviu o enganxeu una etiqueta a cada got amb el nom de les notes 

- Afegiu o treieu aigua a cada got perquè soni igual que cada nota del piano. 

Ara ja podeu anar picant els gots fluixet amb un llapis o cullera… i fins i tot inventar-vos una cançó! 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom 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://platerosporlared.blogspot.com.es/2011/04/viajamos-en-el-tiempo-la-prehistoria.html
https://docs.google.com/a/xtec.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8c2Vnb24tY2ljbGUtbWl0amF8Z3g6NzRhNzE4YWNmMGRmNTM0Zg
http://image.slidesharecdn.com/unitat-didcticaetapes-de-la-humanitat-1222807276030416-9/95/unitat-didctica-etapes-de-la-humanitat-7-728.jpg?cb=1222782064
https://drive.google.com/file/d/1EhLazz_1-eW21YsjQJ8JUtRqJDaho85b/view?usp=sharing
https://innovamat.com/blog/ca/actrivitat-2-una-macedonia-enigmatica/
https://youtu.be/1m_tVNvNNNA
https://www.youtube.com/watch?v=sKEc2qXdh6s
https://youtu.be/ocEwgRUHcmU
https://www.youtube.com/watch?v=C9SRAHpudcQ
https://drive.google.com/open?id=1ilGmVSyCvrim72TmOQ6fvbzFhCqoisPm
https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/
mailto:34mitja@gmail.com
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REPTE 
A veure si ets capaç de cultivar alguna d’aquestes plantes. Pensa que és un procés lent i que cada 
setmana li hauries de fer un foto i posar la data. Més endavant voldrem veure si has aconseguit el 
repte. Molta sort!!! 
 
VID-20200411-WA0007.mp4 

 
 
Data: 27-4-2020 

Hooolaaaa nens i nenes de 4t!!! 
 
Encetem una setmana més, amb més reptes!!!  
Esperem que el temps ens acompanyi ja que estem a la PRIMAVERAAA! I ja                          
sabeu que a la primavera plou força…  
 
Si podeu, aprofiteu per sortir al balcó, que us toqui el sol i disfruteu dels petits                              
insectes que voleien en aquesta època.  
 
A més, fa dies que ja es veuen les primeres orenetes! Us heu fixat com són                               
d’àgils?  
 
Apa!!! Que tingueu una bona setmana!! Isabel i              
Nadine 
   

    
 
 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom 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://drive.google.com/open?id=1M8A3j2Pjpt5TM2BVwGLfZK2mPtjqk357
mailto:34mitja@gmail.com

