
 
 

PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Curs:  4rt - diables i pastorets 
 
Data: 30 de març de 2020 
 
REVISA L’ HORARI: (si no ha anat bé canvia’l un mica). RECORDA!!! 
 UNA ESTONETA PER TREBALLAR, UNA PER LLEGIR, UNA PER JUGAR, UNA PER 
MIRAR LA TELEVISIÓ i UNA PER AJUDAR A CASA! 
 
 

Àrea d'aprenentatge  Descripció de la tasca 

Llengua Catalana 
 
 
 

1.-Una mica d’ortografia: 
Repassarem quan posem apòstrof. Entra en aquest link i         
pràctica durant uns 15 minuts. 
 
https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell1/04ci/jclic.js/in
dex.html 
 
Si no ho fas des de l’ordinador et proposem una altra           
manera: busca en el llibre de l’Agus 10 paraules         
apostrofades, copia-les en un full. 
 
2.-Ves, cada dia, al blog de la biblioteca i mira la proposta            
que hi ha.  
 
3.-Has participat en la proposta del dia 26 de març del blog            
de la biblioteca? 
El Duc et diu: EM RECOMANES UN LLIBRE? 
Tens temps fins dimecres 1 d’abril! 
 
 
4.-Una nova lectura: com que ja hem acabat l’Agus et          
proposem una nova lectura, aquest cop des de l’ordinador.         
Et deixem un enllaç al llibre:  EL MEU NOM ÉS STILTON 
 
https://static3grup62cat.cdnstatics.com/pdf/Grup62-KeepRe
adingACasa-El-meu-nom-es-Stilton.pdf 
 
Aquesta setmana llegeix els capítols: 
-Massa feina 
-La matinada a la ciutat dels ratolins 
-El meu nom és Pick 
-Patró quin és el problema. 

https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell1/04ci/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell1/04ci/jclic.js/index.html
https://masibiblioteca.wordpress.com/
https://masibiblioteca.wordpress.com/
https://static3grup62cat.cdnstatics.com/pdf/Grup62-KeepReadingACasa-El-meu-nom-es-Stilton.pdf
https://static3grup62cat.cdnstatics.com/pdf/Grup62-KeepReadingACasa-El-meu-nom-es-Stilton.pdf


 

 
I fes per cada capítol llegit el que vas aprendre a fer amb             
l’Agus: triar una frase i argumentar perquè la tries, o copiar           
un dibuix, o fer un resumet. Pots fer una, dues o les tres             
propostes! 
 
ah! i SI NO POTS LLEGIR EL LLIBRE EL MEU NOM ES STILTON             
online fes la mateixa activitat amb el llibre que estiguis          
llegint. 
 
Recorda que llegint t’ho passes bé!!!! 
 
5.-Els dies que no llegeixis l’Stilton llegeix el llibre que tinguis           
a mitges, un trosset. NO CAL QUE SIGUI UN TROS GAIRE           
LLARG!!!! 
 
6.-Aquesta setmana hauràs de fer el dictat que et vas          
preparar la setmana passada: 
El blanc i el negre fan possible les ombres. Si davant d’un            
llum juguem una estona a projectar l’ombra dels dits i de           
les mans a la paret, podem aconseguir figures insospitades.         
Habitualment les ombres fetes amb les mans representen        
animals. Amb una mica d’imaginació, aquestes figures es        
poden moure i tenir vida per crear històries divertides. 
 
7.- Ves repassant les poesies la setmana que ve tocarà          
recitar-la i il.lustrar-la. EP! només una! 
Quan et llevis al matí pots saludar la família recitant-la!          
(surten al final del document)  

Llengua Castellana  1- Continua fent el diari personal, explicant cada dia, o de           
tant en tant, alguna cosa que hagis fet. 
 

2- Inventa un joc. Inventa’t un joc en castellà ( de vocabulari,  
expressions, …) o canvia algunes normes d’un joc conegut         
(stop, quién es quién?, el ahorcado, …). Juga amb algú de           
casa i explica en un full: el joc inventat o el joc amb els              
canvis, quan i quants hi heu jugat, com ha anat ( ha anat bé o               
hi ha hagut algun contratemps, alguna anècdota,…), alguns         
dels comentaris dels que hi heu jugat, com s’ha acabat, si           
teniu pensat jugar-hi més vegades, ... . 
 

3- Copia la poesia que hi ha a continuació en un full i fes-ne              
un dibuix. Preparar-la per poder-la recitar. Al darrera del full          
explica: quantes estrofes hi ha, quants versos, les rimes que          
hi trobes, les paraules que no coneixes (pregunta-les a algú o           
busca-les al diccionari) i la teva opinió personal. 



 

EL SAPO VERDE 
 

Ese sapo verde  
se esconde y se pierde; 
así no lo besa  
ninguna princesa.  
 

Porque con un beso 
él se hará princeso  
o príncipe guapo;  
¡y quiere ser sapo! 
  

No quiere reinado,  
ni trono dorado,  
ni enorme castillo,  
ni manto amarillo. 
 

Tampoco lacayos  
ni tres mil vasallos.  
Quiere ver la luna  
desde la laguna. 
 

Una madrugada  
lo encantó alguna hada;  
y así se ha quedado:  
sapo y encantado. 

 

Disfruta de todo:  
se mete en el lodo  
saltándose, solo,  
todo el protocolo. 
  

Y le importa un pito  
si no está bonito  
cazar un insecto;  
¡que nadie es perfecto! 
  

¿Su regio dosel?  
No se acuerda de él.  
¿Su sábana roja?  
Prefiere una hoja. 
  

¿Su yelmo y su escudo?  
Le gusta ir desnudo.  
¿La princesa Eliana?  
Él ama a una rana. 

 

A una rana verde  
que salta y se pierde  
y mira la luna  
desde la laguna.                                              Carmen Gil 



 

4. També pots continuar llegint contes. D’alguns dels que         
llegeixes en pots fer un dibuix amb una frase o un petit            
resum i explicar el que t’ha semblat i si el recomanaries a            
algú. 
 
 

Llengua anglesa 
 
 
 

1. Si no heu acabat les feines de la setmana passada, podeu            
seguir fent-les: pronouns, prepositions i song. 
 
2. Recordem el "There is / There are , There is not / There              
are not". Feu 8 frases, utilitzant-los tots almenys una vegada,          
descrivint què teniu a casa. Així també repassarem les "Parts          
of the house". Ho podeu fer en un full, i si voleu, podeu             
fer-hi algun dibuix d'alguna de les frases. 
 
See you later!!! Alligator! 
 
#Istayhome 
 

Matemàtiques 
 

1.- Fem estadística 
Fem una gràfica tirant el dau. 
Agafa un dau i el tires 20 vegades, anota el resultats en una             
taula. Elabora un gràfic de barres amb les dades. 
quin nombre ha sortit més cops? 
quin nombre ha sortit menys cops? 
 
Pots repetir les tirades i comparar resultats. 
com pot ser que no siguin iguals? 
 
2.- Proposta de Probabilitat 
fem un experiment? necessitaràs 2 monedes. 
 
Si llenço dues monedes i miro les cares que han quedat cap a             
dalt, per quina opció apostaries: cara,cara o creu,creu o         
cara,creu?  
Què creieu que sortirà? quina té més probabilitats de sortir? 
 
Provem-ho:  
llença les monedes 30 vegades i anota el que va sortint.  
coincideix amb el que havies pensat al principi? 
què has descobert? 
què penses ara? 
 
3.- Estadística i atzar: per jugar en parella 
Necessites 3 trossos de paper iguals: en un dibuixes un cotxe           



 

i a les altres 2 una carbassa a cada una.  
Les has de col·locar bocaterrosa sobre la taula. 
La situació és la següent, vols aconseguir el cotxe però… 
“Hi ha tres portes o 3 targetes.  
Darrera d’una d’elles hi ha un cotxe, a les altres dues           
amaguen carabasses. 
Tries una porta i t’obren una on hi ha una carabassa. 
Quan tornis a triar pots seguir amb la mateixa que havies           
escollit o canviar de porta.” 
 
Quina estrategia serà millor, canviar o mantenir la porta         
triada? Serà diferent? 
Juga unes quantes partides i observa el balanç d’encerts.         
pots anar-ho anotant. 
Què ha sigut millor? 
 
També hi pots jugar on-line: 
http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/atzar/on_es_el_cotx
e.htm 
 
 
4.- Proposta on-line: https://innovamat.com/blog/ca/ en 
aquesta web hi ha propostes matemàtiques per a diferents 
nivells.  
També uns podeu descarregar el bmath 
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/ a 
l’ordinador, la tauleta o el mobil i fer les activitats que us 
proposa (aquests dies és gratuït). 
 
5.- Càlcul: recorda anar fent les divisions del dossier. Les pots           
corregir amb la calculadora i així veure si ho has fet bé. 
Quadern de càlcul; si ja has fet les pàg.4 a la 9. Pots fer la 10                
i 11. 
 

Coneixement del 
Medi Natural i Social 
 
 

1.-Mira L’infok cada dia: 
(ja saps: cada dia per TV canal super 3, de dilluns a dijous a              
les 19:30, o bé online quan vulguis) 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=infok 
I escriu una frase que parli de la notícia que més t’hagi            
agradat. Ho pots fer a l’agenda en el dia d’avui.  
 
2.-Si encara no ho has fet mira aquests vídeos: 
 
La potabilització: 

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

http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/atzar/on_es_el_cotxe.htm
http://www.xtec.cat/~jjareno/activitats/atzar/on_es_el_cotxe.htm
https://innovamat.com/blog/ca/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=infok
https://www.youtube.com/watch?v=gtvGPcpPrKg


 

 
 El Cicle de l'aigua 
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-cicle-de-laigua/vi
deo/5369351/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=Uuwi6RdHPXY 
  
I amb ajuda dels pares llegeix, i fes les activitats de les p.             
7,8,9,i 10 del dossier. 
 
3.-Segueix el cartell desplegable de l’aigua. 
...quan l’acabis, si vols, envia’ns una foto! 
 
4.-I ara una activitat experimental:  
 
 
             L’AIGUA A CASA MEVA 
 

a) Agafa un envàs buit (got, pot…) i ves aixeta per          
aixeta de casa, el col.loques sota amb l’aixeta tancada         
i deixa’l 5 minuts. Sabràs si les aixetes tanquen bé o           
degoten!!!!! POTS NUMERAR LES AIXETES I AIXI       
SABRAS QUINA DEGOTA! 
 

 
 

b) Prepara una galleda buida abans de dutxar-te. Un cop         
estiguis preparat/da deixa caure l’aigua freda dins la        
galleda fins que es posi calenta per dutxar-te. Treu la          
galleda i dutxa’t! 
Un cop la dutxa s’hagi acabat mira quanta aigua avui          
no has llençat per l’aigüera! Pot servir per fregar, per          
tirar al wàter… 
I ara calcula quanta aigua estalvieu tota la família si          
tots guardeu l’aigua freda del començament. 
 

c) I encara ho pots fer millor: segur que per casa hi ha            
algun envàs buit de refresc, o llet on posa la seva           
capacitat : 1 litre, 250cl… doncs...pot utilitzar-lo per        
calcular: 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-cicle-de-laigua/video/5369351/
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-cicle-de-laigua/video/5369351/
https://www.youtube.com/watch?v=Uuwi6RdHPXY


 

- d’una banda l’aigua que es perd per l’aigüera si hi           
ha aixetes que degoten. 
-per l’altra l’aigua que s’estalvia guardant la freda        
abans de la dutxa. 
COM? doncs anar omplint l’envàs que hagis triat i         
tirant l’aigua a un altre lloc: galleda, palangana….i        
sumar el total! 
SI HO CALCULES BÉ! SERÀS UN/A CRACK! 
 
 

Plàstica 
 
 

Aquesta setmana et proposem fer un POP-UP (llibre        

desplegable) 

Us deixem alguns exemples, però podeu fer-lo com vulgueu,         

experimentar i provar. 

Envieu-nos la foto! ens agradaria molt veure’ls 

 

 

 



 

 

Música 
 
 

1. Cançó No ens desdibuixeu: 
https://youtu.be/z5csyfS5B_o 
 
A la següent entrada del web tens informació sobre aquesta          
cançó i el projecte al qual pertany: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-en
s-desdibuixeu/ 
 
2. Percussió Marxa Radetzky de Johann Strauss: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-perc
ussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss 
 
3. Emocionari musical: 
Adjunt en aquest correu trobaràs un pdf amb instruccions         
per elaborar un emocionari musical. 
 
4. Sidoku: 
 

 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss


 

Per tal de poder resoldre aquest passatemps musical has         
d’aconseguir que a cada requadre, línia horitzontal i línia         
vertical hi hagi les 7 notes musicals sense repetir-ne cap. 
Pots dibuixar-te’l en un full de llibreta per a resoldre’l. 

Educació Física 
 
 

1. Es treballarà resistència i equilibri 
 
Els exercicis consten d’1 minut de treball i 30 segons de           
descans. L’infant ha de realitzar els exercicis acompanyat        
d’un adult que li ha de mirar el temps. 

 
1) Talons toquen el cul. 
2) Es posa un pal d’escombra a terra (dos rotllos de paper de             
vàter fan de suport).  El pal ha de quedar una mica enlairat. 
Es tracta que s’ha de fer salts d’un costat a l’altre durant 1             
minut. 
3) S’ha de traginar objectes que pesin poc (rotllos de paper,           
llibretes, agendes…) d’un lloc a l’altre (separats entre 2 i 3           
metres i només un objecte a la vegada). 
El viatge sense objecte s’ha de fer reptant (com una serp), i            
el de tornada (amb objecte) de “cuclilles” 
 
 

 
Imatge d’un nen que està de “cuclilles” 

 
  

Descans de 2 minuts.  Fer el circuit 2 vegades. 
 
 

2. Equilibris ioga: 
T’has d’intentar aguantar 30 segons, amb cada peu, amb         
aquestes 3 posicions: 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRIMAVERA 

 

AIGÜES DE LA PRIMAVERA 
 



 

Aquest matí, d’amagat, 

ha arribat la primavera. 

La duia penjada al bec, 

tot xisclant, una oreneta. 

 

L’oreneta ha alçat el vol 

i amb un cop d’ala lleugera 

ha segat un raig de sol 

i ha florit tota la terra.  

 

             Núria Albó 

Aigües de la primavera 

que degoten pels jardins, 

posades damunt les branques, 

les gotes es tornen brins. 

Al cor d’una trista fotja 

tremolen els cels divins. 

S’acuita la neu a fondre’s 

i baixa torrent endins; 

la fressa de les escumes, 

com mou el fullam dels pins! 

Com sotgen, les flors novelles! 

Com dringuen aquests matins! 

 
Josep Carner 

 
 
 
AL LLARG DEL TEMPS  

Què és allò que hom troba un cop per minut, dues vegades cada moment 
i mai en un segle?  
 
ENDEVINALLA  
 
Què és allò que:  
s’enfonsa i no s’ofega, 
té gorja i no parla,  
té un llit i no dorm? 
 
Resposta enigma de la setmana passada: la llaminadura que pesa més és la 
verda. L’ou i el pollet pesen igual, i la verda pesa més que l’ou! :) 

 
 
 
 

FAVES COMPTADES ( joc de cartes) 
 

● Poden jugar de dues a sis persones. Serveix per practicar la suma i la resta. 
● Quan comença la partida cada jugador té 8 cartes. 



 
● La resta es posen cap per avall sobre la taula, menys una que es deixa a la                 

vista. 
● El primer jugador deixa una carta qualsevol sobre l'anterior. 
● Cadascun dels següents jugadors ha de deixar una o més cartes, el valor de              

les quals sigui igual a la suma o la diferència de les dues anteriors. 
● Si un jugador no pot combinar les seves cartes per fer una jugada n'ha              

d'agafar del munt fins que pugui jugar. 
● De les cartes que tira només en deixa la darrera a la vista, al costat de la que                  

s'ha jugat anteriorment. 
● Guanya qui es queda sense cartes. 

 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Magda: msalvado@escolamasiperera.cat 
Tània: tpablo@escolamasiperera.cat 

Llengua Castellana  Montserrat: msenabre@escolamasiperera.cat 

Anglès  Meritxell: mmarti@escolamasiperera.cat 

Música  Maria: musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física 
Jordi: jromeu@escolamasiperera.cat 

 
Us recordem que el correu electrònic es farà servir només en cas de dubtes,                           
consultes...al mestr@ corresponent.  
 
 
 

mailto:msalvado@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat

