
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs:  4t. Diables i Pastorets 
 
Data:  19 de maig 
 

TENS UN CARTELL AMB L’HORARI? 
 
UNA ESTONETA PER TREBALLAR, UNA         
PER LLEGIR, UNA PER JUGAR, UNA PER             
MIRAR LA TELEVISIÓ , UNA PER AJUDAR             
A CASA... 
 
I UNA PER SORTIR A PASSEJAR!!!!!! 
 

 

ESTEM MOLT CONTENTES DE TOTES LES ACTIVITATS QUE ENS ENVIEU, PER AIXÒ                       
ANEM PENJANT AL WEB DE L’ESCOLA UNA MOSTRA D'ALGUNES DE LES ACTIVITATS                       
QUE ENS ENVIEU: https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/primaria/cm/ 
 
TREBALLEU MOLT I MOLT BÉ, SEGUIU AIXí! 
 

 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/primaria/cm/


 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

 
TALLER D’ESCRIPTURA 
EL DIA 17 VA SER EL DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE 
Aquesta setmana et proposem fer de periodista. Et fem dues propostes, i fes la              

que més t’agradi ( o les dues  )  
  
1.-FEM UNA ENQUESTA: investigaràs si diferents persones separen la brossa a           
casa seva. Però abans els explicaràs la importància de separar bé els residus.Es             
tractarà de donar una informació i de demanar unes dades a diferents persones. 
 
Com ho faràs?  
 
-Hauràs d’utilitzar el telèfon o el correu electrònic.  
-Hauràs de decidir a quines persones els la voldràs fer (p.e. a familiars, a monitors, a                
coneguts...). Anirà bé preguntar almenys a 5 persones, millor si en pots fer més. 
-Hauràs de preparar una explicació del què vol dir separar bé els residus i              
perquè és necessari. (Per això hauràs de fer memòria del tema de les 3R que vam                
fer a 3r) 
- Aquesta explicació l’hauràs d’escriure i rellegir-la unes quantes vegades per veure si             
s’entén bé, així quan parlis amb els teus entrevistats et sortirà estupendament. 
-Hauràs de preparar les preguntes. Aquestes preguntes les hauràs de fer a tothom             
igual, i anotar-ne les respostes. (aquestes dades et serviran per fer una activitat de              
matemàtiques) 
Preguntes com: (aquestes són exemples) 

● Quants recipients o llocs tens a casa per posar brosses? 
● Separes el paper?sí, no, a vegades 
● Separes la brossa orgànica?sí, no, a vegades 
● Separes el vidre?sí, no, a vegades 
● Separes el plàstic?sí, no, a vegades 
● … 



 
 
2.-PREPAREM UN DEBAT. BUSQUEM ARGUMENTS. 
 
Segueixes fent de periodista però ara no de la premsa escrita sinó de televisió. I has                
de preparar un debat sobre la conveniència o no de separar bé la brossa. 
Per fer un bon debat hauràs de tenir pensats uns quants arguments a favor ( idees                
que expliquin perquè és bo fer la selecció de la brossa) i uns quants en contra (idees                 
que expliquin els inconvenients).  
Et demanem que almenys preparis 5 arguments a favor i 5 en contra. 
Et deixem uns exemples: 
 

A FAVOR EN CONTRA 

-Si selecciono la brossa moltes coses es       
poden reciclar. 
-... 

-Seleccionar la brossa em dona molta      
feina i em canso! 
-... 

 
 

 
 
 
Saps una cosa? 
Pots practicar el debat amb els de casa:        
uns es posen a favor i els altres en         
contra! 
 

 
 
 
 
3.-SEGUIR LA LECTURA  D’UN LLIBRE QUE TINGUIS  
 
 
RECORDA QUE  A MÉS A MÉS, POTS : 

1. Buscar una paraula al diccionari 
2. Copiar, memoritzar i il.lustrar la poesia: Cançó del follet de les escombraries 
3. Entrar al blog de la Biblioteca: https://masibiblioteca.wordpress.com/ 
4. Si vols practicar més ortografia pots anar a: 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

https://masibiblioteca.wordpress.com/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html


 
  

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 
 

1. Lee este texto las veces que creas convenientes; alguna de las veces lo puedes              
hacer en voz alta. Después tendrás que contestar unas preguntas.  

 

 
EL LADRÓN DE BASURA 

  
Había una vez un pueblo en el que tenían un solo tipo de contenedor de basura y el camión de                    
la basura apenas tenía que trabajar, porque cada noche un ladrón se la llevaba casi toda. 
 
A la gente le daba lo mismo, con tal de que alguien vaciara los contenedores. Y las personas                  
que tenían que recoger la basura también estaban contentas, porque el ladrón les hacía el               
trabajo mucho más fácil. 
 
Pero la felicidad duró poco. Justo hasta que el ladrón de basura decidió devolver todo lo que                 
había cogido. Y así, una mañana, la plaza del pueblo apareció llena de basura, colocada en                
cuatro montones. 
 
Nadie entendía nada. ¿Por qué había devuelto el ladrón todo aquello? 
 
La policía se puso a trabajar. Había que encontrar al ladrón. Pero este se había escondido bien.                 
Lo que nadie se esperaba es que, esa misma noche, volviera a robar la basura de los                 
contenedores. 
 
Y otra vez el ladrón volvió a llevarla a la plaza del pueblo, y la repartió en los cuatro montones                    
que todavía nadie había recogido. 
 
Y eso mismo ocurrió durante varios días. 
 
-Hay que recoger esto ya -dijo el alcalde-. No podemos seguir así. Habrá que llamar al camión                 
de la basura. 
 
- El camión de la basura tendrá que hacer muchísimos viajes, señor alcalde -dijo uno de los                 
concejales-. Además, ¿qué va a hacer con todo esto? 
 
Y esa misma noche, el ladrón de basura volvió a hacer lo mismo sin que lo pillara. Pero esta                   
vez dejó unos grandes carteles delante de cada montón: uno de color amarillo, otro de color                
azul, otro de color verde y otro marrón. 
 
Esa mañana los vecinos se reunieron alrededor de la plaza. Se miraban unos a otros sin                
entender. Entonces, alguien dijo: 
 



 
-¡Eso es! El ladrón de basura quiere que llevemos a reciclar todo lo que sea reciclable. 
 
-¡Sí! -se oyó decir-. Ha amontonado los plásticos en el amarillo, el papel y el cartón en el azul y                    
el vidrio en el amarillo. ¡Es un mensaje! 
 
-¿Qué pasa con el otro montón, el de color marrón? -preguntó el alcalde. 
 
-Esa es la basura orgánica, se puede compostar y así hacer abono natural para los jardines del                 
pueblo. -respondió un ciudadano. 
 
Ese mismo día, el ayuntamiento colocó contenedores de reciclaje para que todos los vecinos              
separan la basura. Y los del camión de la basura, tan contentos. Porque desde que se separa                 
la basura ellos tienen mucho menos que cargar, porque la mayoría se recicla o se aprovecha                
para el compost. 
 
Pero ¿qué ha pasado con el ladrón de basura? Parece que se ha ido a otro pueblo, a mandar el                    
mismo mensaje. 

                                                     Eva Mª Rodríguez    (adaptación) 
 

- Contesta ahora las preguntas siguientes (no hace falta que copies la pregunta,            
indica el número y después escribes tu respuesta): 

  
1. Al principio de la lectura, ¿se hacía la separación de residuos en            

este pueblo?  ¿por qué? 
2. ¿Por qué el camión de la basura casi no tenía que trabajar? 
3. ¿Dónde y cómo aparecía cada mañana la basura robada el día           

anterior? 
4. ¿Qué mensaje quería que entendieran dejando un cartel de distinto          

color en cada montón de basura? 
5. ¿Por qué al final los del camión de la basura tienen menos trabajo? 
6. ¿Qué ha pasado con el ladrón de basura? 
7. Haz un dibujo de la lectura. 

 
   

2. Recuerda que si lees alguna poesía que te guste, si quieres puedes copiarla             
en una hoja y hacer un dibujo.  
También, si quieres, de alguno de los cuentos que leas puedes hacer un             
dibujo con una frase que explique lo que has dibujado o con un pequeño              
resumen, así como comentar lo que te ha parecido.  
Sobre todo no te olvides de poner el título y el nombre del autor, tanto de la                 
poesía como del cuento. 



 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
1. 17th of May, Global Recycling Day. Recycling is an important issue. I propose             

you make a poster using one of the following sentences for recycling. I leave              
you some ideas to get inspired with. 
(17 de maig, Dia Mundial del Reciclatge. Reciclar és un tema important. Et proposo fer               
un poster fent servir una de les frases següents a favor del reciclatge. Et deixo algunes                
idees per a què t’inspiris) 
 
-Recycling turns things into other things. (Reciclar converteix coses en altres           
coses) 
-Green is the new black. (El verd és el nou negre) 
-Reduce, reuse, recycle, repeat. (Redueix, reutilitza, recicla, repeteix) 
-Recycle today for a better tomorrow. (Recicla avui per un demà millor) 
-I recycle for a better tomorrow today. (Reciclo per un demà avui millor) 
-Simple acts. Big impact. Recycle. (Actes senzills. Gran impacte. Recicla) 
 

         



 

        

         
2. You can also watch and listen to the 3 Rs video. 

(També pots escoltar la cançó del reciclatge) 

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8&t=130s 

 
#stayathome 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8&t=130s


 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
1.- QUADERN DE CÀLCUL: aquesta setmana acabem el quadern de càlcul; pàgina            
21, 22, 23 i 24. 
Et recordem que al final de les propostes hi ha la correcció de les pàgines ja fetes, així                  
que pots anar-les revisant. 

Al final d’aquest document trobareu dues imatges on hi ha la correcció del quadern de               
càlcul de les pàgines 18, 19 o 20. 

2.- REPRESENTEM LES DADES RECOLLIDES: 

Si has fet l’enquesta que proposavem a català. Ara pots representar les dades que              
has recollit en una gràfica de barres, en una taula… o com vulguis, però              
matemàticament, eh! 

 
RECORDA QUE  A MÉS A MÉS, POTS : 
Proposta on-line: https://innovamat.com/blog/ca/ en aquesta web hi ha propostes         
matemàtiques per a diferents nivells.  
 
També us podeu descarregar el bmath (és una app) 
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/ a l’ordinador, la tauleta o el mòbil i fer          
les activitats que us proposa (aquests dies és gratuït). 

 
 
 

 
Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
- PARLEM DE RESIDUS:  
 
Ara que ja fa uns dies que estem a casa, ens hem adonat que generem molts residus,                 
tot i que ja els llencem al contenidor que toca. Aprofitant que el 17 de maig és el dia                   
mundial del reciclatge: Tu t’hi has fixat en els residus que fas a casa? Et proposem                
que facis la teva pròpia investigació. 
 

https://innovamat.com/blog/ca/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/


 

 
 

REFLEXIÓ:  
- Tens tots els contenidors per a fer separació de deixalles? Per què? 
- Quin és el residu que més es genera a casa teva? 
- Com ho podríeu fer per reduir els residus que genereu a casa vostra? 

 
EP! si tens algun dubte d’on va cada residu, pots consultar:           
https://www.residuonvas.cat/  
 
RECORDA QUE   A MÉS A MÉS, POTS : 
-Mirar l’infoK cada dia. 
-Fer-te una gràfica dels temps. 
-Seguir amb l’observació d’insectes que no caldrà que acabis fins l’altra setmana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.residuonvas.cat/


 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 
 
CAROTA AMB MATERIAL REUTILITZAT 
 

 

Aquesta setmana et proposem una activitat per       
reutilitzar els residus de cartró, plàstic..que hagis       
fet aquesta setmana. 
 
Es tracta de fer una cara, la teva o una          
d’inventada, utilitzant material reciclat divers: pots      
de iogurt, caixes de galetes, envoltoris, cartró… 
 
També ho pots fer amb objectes que tinguis per         
casa: pinces, sabates, botons, coberts… 
 
Recorda a fer-li una foto i enviar-la!  

 
 
RECORDA QUE  A MÉS A MÉS, POTS FER: 
-Un dibuix, una pintura…. 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Percussió Eine kleine Nachtmusik. La proposta de percussió d’aquesta setmana           
és del compositor austríac Wolfgang Amadeus Mozart. Ja que som a la setmana del              
reciclatge, intenta fer la percussió amb objectes reciclats i experimenta          
descobrint quins sons diferents poden fer aquests objectes. Recorda que, si va            
massa ràpida, a la configuració del vídeo (clicant a la rodeta que apareix a la               
cantonada inferior dreta de la pantalla) pots reduir-ne la velocitat. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusi
k-de-mozart/ 

 

2. Sidoku. Has d’escriure el nom de les 7 notes musicals sense que se’n repeteixi               
cap en cada línia horitzontal, en cada línia vertical i en cada figura formada per 7                

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/


 
quadradets marcada amb les línies més gruixudes. Ànims! 

 

RECORDATORI: El dia 5 de juny publicarem un vídeo amb tot el material que ens               
esteu enviant amb la cançó No ens desdibuixeu. Encara ets a temps de gravar-te              
cantant la cançó i enviar-la a musica@escolamasiperera.cat. Visita el web per més            
informació. 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
1. Sigues ràpid com el llamp! 

La proposta d’aquesta setmana és treballar la velocitat de desplaçament de diferents            
maneres.  Es tracta d’anar molt ràpid fent una distància molt curta. 
 
La sortida serà d’alguna paret del menjador, d’una habitació…, procura que no hi hagi              
molts objectes o mobles pel mig o esquiva’ls durant el trajecte. Cada sèrie consisteix              
en arribar a la paret que teniu davant, tornar a la paret de sortida i repetir el trajecte un                   
cop més. 
La forma de desplaça-se en cada sèrie serà diferent.: 
 

● SÈRIE 1: granota, serp, cranc, córrer. 
● SÈRIE 2: cangur, 1 sol peu, l’altre peu, serp panxa enlaire. 
● SÈRIE 3: 1 llarg corrent suau, 1 a  tope, 1 suau, 1 a tope. 
● SÈRIE 4: serp, corrent, caminant de 4 potes, caminar amb el cul i braços              

enlairats. 
● SÈRIE 5: posició d’inici estirat/da. Es conta a 5 i es surt corrents, després              

granota, cranc i serp. 

mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
● SÈRIE 6: saltant endarrera, cangur, córrer, córrer. 
● SÈRIE 7: córrer, granota, granota endarrera, córrer. 

 
2. Relaxa’t que t’anirà molt bé! 

Es comença dret/a amb el cap inclinat endavant i els braços relaxats. Quan es              
respira, s’aixeca el cap i els braços fins que acabin mirant al sostre. S’aguanta la               
respiració uns 5 segons. Després es va deixant l’aire i es van baixant els braços en                
forma de rodona fins a tornar a la posició d’inici. 
 

 
 
 
 
 

 



 

  

CANÇÓ DEL FOLLET DE 
LES ESCOMBRARIES 

 

La pela de taronja 
i l’espina de rap 
somiquen amb l’esponja 
i l’agulla de cap. 
 
La llauna de tonyina 
i el cartró de llet 
ploren amb la sardina 
i el rovell d’ou desfet. 
 
      MIQUEL DESCLOT 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

L’enigma per les pròximes dues setmanes serà: 
 

El DUC necessita ajuda! 
 
El DUC s’ha perdut en aquest laberint i heu d’ajudar-lo a arribar a la              
sortida. Però hi ha un petit problema, dins del laberint hi ha unes portes              
vermelles que requereixen una contrasenya de 4 números per poder          



 
obrir-se. Per saber la contrasenya haureu de donar diferents solucions al           
següent enigma: 

 
 
Ompliu cada cel·la amb un dígit de manera que si la cel·la és més gran hi conté 
un dígit més gran! 

 

                             Per exemple:  
 
El DUC ha trobat una possible contrasenya. El podeu ajudar a trobar les 4 que falten? 
 

Nº Porta Contrasenya 
1 9 8 7 2 
2     
3     
4     
5     

 

 
 

Repte per als més 
atrevits Serieu capaços de trobar 5 contrasenyes més? 

 
 
 
 
 

El joc per les pròximes dues setmanes serà: 
 



 
VAIXELLS QUE RECULLEN DEIXALLES 

La teva flota de vaixells  La flota del teu company/a 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A           A          
B           B          
C           C          
D           D          
E           E          
F           F          
G           G          
H           H          
I           I          
 

Instruccions per jugar: 

Cada jugador té un tauler quadriculat on col·loca les seves deixalles sense que            
l'adversari els vegi. Al seu torn, indica una coordenada, que es refereix a l'eix de les                
ordenades i les abscisses, numerades de l'1 al 10 i amb lletres. Si ha encertat una                
posició on hi ha deixalles, l'altra persona indica "tocat" i si no és així, "aigua". Quan                
s'han dit totes les caselles que corresponen a una deixalla concret, s'indica amb la              
paraula "enfonsat".  

L’objectiu del joc és recollir totes les deixalles del mar. 

 

Regles del joc: 

Les deixalles han de posar-se en horitzontal o en vertical. 

Les deixalles no es poden tocar per cap cantó, és a dir, cal que estiguin envoltats                
per aigua per totes les bandes, d’aquesta manera un cop hem recollit les deixalles              
del nostre contrincant podem marcar com a “aigua” o buides totes les caselles que              
l’envolten en totes direccions. 

Cada jugador ha de pintar els següents vaixells: 

o 1 illa de plàstics que ocupa 5 caselles seguides. 
o 2 bidons de petroli que ocupen 4 caselles consecutives cadascú. 
o 3 ampolles de vidre que ocupen 3 caselles consecutives cadascú. 
o 2 bosses de plàstic de 2 caselles en vertical o horitzontal. 
o 3 restes de menjar d'una sola casella. 

 



 
Si ho preferiu, si feu clic al següent enllaç podeu jugar al enfonsar vaixells des de                
l’ordinador, mòbil o tablet. Enllaç al joc 

 
 
 
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 

 
 
 
Correcció quadern de càlcul de matemàtiques pàgines 18, 19 i 20 

https://games.cdn.famobi.com/html5games/s/sea-battleship/v150/?fg_domain=play.famobi.com&fg_aid=A1000-111&fg_uid=c5eb3b17-06c0-477f-99a3-f7fa6dc844a0&fg_pid=e37ab3ce-88cd-4438-9b9c-a37df5d33736&fg_beat=476&original_ref=https%3A%2F%2Fplay.famobi.com%2Fsea-b
mailto:msalvado@escolamasiperera.cat
mailto:msenabre@escolamasiperera.cat
mailto:mmarti@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat
mailto:jromeu@escolamasiperera.cat


 

 


