
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs:  4t. Diables i Pastorets 
 
Data:  26 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! 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

 
TALLER D’ESCRIPTURA  
 
1.-PRACTIQUEM AMB ELS CONNECTORS  
Quan fem un text escrit perquè s’entengui bé utilitzem diferents connectors. És            
important aprendre a utilitzar-ne de diferents. Aquesta setmana ho recordarem i           
practicarem. Tens 3 propostes, almenys fes-ne dues. 
 
Aquí tens alguns  dels connectors que has de saber utilitzar: 

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


 

 
 

a) Has d’omplir els buits d’aquests fragments amb connectors. 
 
Aquestes frases corresponen al capítol 7 del llibre Agus i els Monstres “Els             
carters de l’espai” . 
 
Es tracta que omplis els espais com tu consideris i després tu mateix/a ho              
busques i ho corregeixes. I et poses la valoració: nombre d’encerts/nombre           
total 

 

_________que els elians van tenir clar que el Dr. Brot ja no els podia fer cap 
mal, es van relaxar força. _________ va permetre que els expliquéssim que 
el Dr.Brot s’havia colat a la nau dels carters i que ______ el vam descobrir ja 
era massa tard per tornar-lo a la Terra. 
                                                                      encerts. ___/3 

 
 

______vam explicar als elians per què havíem viatjat fins al seu planeta, com 
havíem anat a parar al planeta de les Bèsties i com n’havíem sortit gràcies a 
la tinent Quatre i en Dan Iks, es van quedar esgarrifats. ______    _______ 
van tenir un xoc de veritat va ser ________ els vam explicar el que havia fet 
el Doctor amb els seus 60.000 missatges. 
                                                                      encerts____/4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Ara provaràs de fer el mateix amb un altre text. (te’l donarem complet la setmana               
que ve perquè te’l puguis corregir). 
 
Els connectors que falten són: 
 

tot i així finalment però quan en primer lloc 

com que aleshores perquè a més a més llavors 
 
És un text que explica una cosa ben normal: anar a la biblioteca i triar un llibre                 
per emportar-se: 
 

 
  
 
 



 
 

c) I ara et proposem que et posis a prova. Fes un mini text on expliquis una cosa                 
que t’agradi fer, explicant-ho amb detall i utilitzant connectors: que s’entengui           
bé!!!!! 
(Et donem algunes idees: com em faig l’entrepà d’esmorzar; com endreço           
l’habitació; com es juga a...etc….) 

 
2.-SEGUIR LA LECTURA  D’UN LLIBRE. 
 Si no en tens cap, us adjuntem al correu electrònic un pdf del llibre “Les princeses 
també es tiren pets”. 
 
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 
  

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 
 

 
1- Prepara el dictado que hay a continuación. 
    Léelo las veces que creas conveniente (mínimo dos veces) y escribe en un papel  
    de prueba las palabras que te resulten difíciles. 
 

“Tengo una piel viscosa y unas patas largas que me permiten saltar muy  
  lejos. No tengo cola. Vivo en el agua y en la tierra. Me gusta croar. Tengo  
  una boca ancha y unos ojos grandes. Estoy con mis amigas en charcas,  
  ríos, … No soy una araña.  
 

  ¿Quién soy?” 
  

Haz el dictado en una hoja y repásalo cuando hayas terminado.  
 

Después corrígelo subrayando las palabras que tengan algún error (no las borres) y             
escribiendo encima la palabra de forma correcta (también las puedes escribir debajo            
del dictado).  
 

Habrás visto que es una adivinanza, si has podido resolverla, escribe la solución             
y haz un dibujo del dictado. 

 
   
 

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


 
 
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 comentando 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. Ordinal numbers. Match and write the ordinal numbers in the correct place.  

(Relaciona i escriu els números ordinals al lloc correcte.) 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
If you prefer, you can do this activity on-line clicking on the following link. When you                
finish, click on the “Terminado” button first and the “Comprobar mis respuestas” after             
to check your answers. Take a picture and send it to me, or send me an email                 
explaining how you did it. 
 
(Si ho prefereixes, pots fer l’activitat online clicant en el següent link. Quan acabis, clica al                
botó “Terminado” primer i al botó “Comprobar mis respuestas” després per revisar les             
respostes. Fes una foto i envia-me-la, o envia’m un correu electrònic explicant-me com ho has               
fet.) 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)

/Ordinal_numbers/Ordinal_numbers_to33921po 

 

2. Special Dates. Write down when these special dates are. 

(Dates especials. Escriu quan són aquestes dates.) 

 

 

 
#stayathome 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ordinal_numbers/Ordinal_numbers_to33921po
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ordinal_numbers/Ordinal_numbers_to33921po


 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
1.- CÀLCUL: practiquem operacions. 
 

Fes i comprova* les restes: 
673 - 239 = 
842 - 107 = 
503 - 244 = 

Suma: 
7894 + 1245 = 
724 + 908 = 
8654 + 8654 = 

Multiplica: 
678 x 23 = 
456 x 8 = 
75 x 25 = 

Divideix: 
962 entre 4 
457 entre 6 
123 entre 2 

 
 
*Recordes com fas la comprovació de la resta? Aquí tens un exemple: 

 
 
2.- PROBLEMES: 

1. Una persona va néixer el 1915 i va morir el 1983. Si es va casar a l'edat de 26                   
anys, quin any es va casar? 

2. Un cotxe recorre 75 km cada hora. Quants quilòmetres haurà recorregut en un             
dia? 

3. Avui el sol ha sortit a un quart de vuit i s’ha post a les 18.00h, quantes hores de                   
sol hem tingut? 

 
RECORDA QUE  A MÉS A MÉS, POTS : 

- Anar acabant el quadern de càlcul. 
 
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). 
 

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


 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
- OBSERVEM INSECTES:  
(Aquesta tasca la vam començar fa una setmana, ara l’hauràs d’acabar) 
Et proposem fer o acabar l’observació d’insectes (o altres invertebrats) que vegis            
des de casa, al carrer o si passeges per algun camí. Cal tenir sempre els ulls ben                 
oberts!  
 
A l’escola ja hem treballat els invertebrats i per fer aquesta proposta pots: 

- recordar amb aquestes imatges el que vam estudiar a classe. 
- aprofitar un passeig, dels que ja pots fer, per buscar insectes o altres             

invertebrats (Millor si vas per un camí). 
- fer una llista dels animals invertebrats que veus. 
- escollir-ne un i explicar-lo bé: com és (els colors, la forma del cos…) 
- omplir dades com: el lloc (p.e. camí de Sant Pau,damunt d’unes floretes….            

l’hora, la temperatura (si pots), la mida ( p.e. 1 cm), què estava fent... 
- també en pots fer un dibuix i/o una foto. 
- si tens sort, i també des de casa n’has detectat algun (p.e. una abella que va a                 

les teves flors del balcó), observa el seu comportament durant 4 dies, cada dia              
a la mateixa hora. I anota el que observes. 
 

EP! si et cal pots consultar aquest web per obtenir més dades sobre l’animaló              
observat: http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/invertebrats.htm 
 

  
 

http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/invertebrats.htm


 

 

 

 
Aquí et deixem un model de fitxa que et pot servir: 
 

 



 
 
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. 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 
 
Aquesta setmana mantenim la proposta de la setmana anterior perquè tinguis més            
temps per dur-la a terme. Ara ja no tens excusa! 
 
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 Dansa hongaresa núm.5. La proposta de percussió d’aquesta setmana           
és del compositor alemany Johannes Brahms. 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-dansa-hongaresa-nu
m-5-de-johannes-brahms/ 
 
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                
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. 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
mailto:musica@escolamasiperera.cat


 

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
1. INVENTA’T UNA HISTÒRIA I FES-NE LA REPRESENTACIÓ 

 
La proposta d’aquesta setmana va relacionada amb el teatre. Has d’inventar-te           
diferents escenes on hi surtin les situacions descrites a continuació. En cada escena             
hi ha 2 personatges: has d’interpretar els 2 personatges amb veus diferents. 
 
-Escena 1: una persona que està enfadada amb una altra i aquesta no sap el perquè. 
-Escena 2: dos aficionats que estan mirant un partit del què vulgueu, però un defensa               
l’equip 1 i l’altre aficionat el 2. No s’ha de caure en l’error de cridar ni dir paraulotes.                  
Idees: els 2 aficionats/des estan d’acord que els 2 equips fan un partit nefast; es               
poden felicitar pel bon joc de l’altre equip; pot ploure i que els/les jugadores caiguin;               
pot haver-hi una plaga d’animals que envaeixin el camp…S’han d’imitar els dos            
aficionats/des, no els/les jugadors/es. 
 
-Escena 3: una persona fabrica un robot (has d’imitar la persona i el robot). Resulta               
que el robot es va espatllant contínuament, i la persona l’intenta arreglar però no ho               
aconsegueix, el final el trieu vosaltres. El robot és interessant que s’espatlli per parts              
diferents. Exemples: pot ser que camini i de cop s’aturi; que el robot vagi lent i ràpid a                  
la vegada; que mogui els braços però no pot arrencar les cames… 
 
Utilitzeu la creativitat: qualsevol idea és bona! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

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: 



 
 

 
La solució a l’enigma anterior és: 
 

Nº Porta Contrasenya 

1 9 8 7 2 

2 9 7 6 3 

3 9 6 5 4 

4 8 5 4 0 

5 8 4 3 2 

 

Per als que heu aconseguit les 10 possibles contrasenyes... 

Nº Porta Contrasenya 

6 7 6 4 2 

7 7 3 2 1 

8 6 5 3 2 

9 5 4 2 0 

10 5 2 1 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
Correcció quadern de càlcul de matemàtiques pàgines 21,22,23 i 24 
 

  

 

 


