
 
*PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs:  4t. Diables i Pastorets 
 
Data:  2 de juny 
 

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 

  
1.-PRACTIQUEM (REPASSEM): ELS DÍGRAFS 
 

DÍGRAF: UNIÓ DE DUES LLETRES QUE NOMÉS FAN UN SO 
 

Fes almenys dues de les tres propostes: 
 

a) Busca paraules que portin aquests dígrafs, les copies a la casella corresponent            
separant-les  per  síl·labes.  (T’anirà bé agafar el llibre de l’Agus  i  anar  mirant) 
Els dígrafs marcats en color crema es separen, els marcats en verd no es              
separen. 
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https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/primaria/cm/
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b) Troba i escriu, al lloc corresponent, les paraules de cadascuna d’aquestes 
definicions. Totes tenen el digraf tg o tj: 
 
-És fet de llet de vaca, d’ovella o de cabra:___________________ 
-La persona que em visita quan estic malalt:__________________ 
-El paguem si anem per l’autopista:__________________________ 
-Em serveix per portar el gos lligat:__________________________ 
-A casa hi guardem el cotxe:________________________________ 
 

c)  I ara et divertiràs. Has de buscar la resposta a aquestes endevinalles, però ull! 
la resposta ha de ser una paraula amb dígraf!!!!! 
 

Molt semblant a una 
cassola, 
té ales, però no vola. 
 
               B _ _ _ _ T 

Sóc rodona com un plat, 
però tinc el coll molt 
llarg. 
 
                    P_ _ _ _ A 

Endevina, endevinalla, 
quin ocell pon a la 
palla? 
 
              G _ _ _ _ _ A 

Una bèstia grossa sóc, 
que serveixo per treball, 
i, com la festa major, 
jo no deixo mai cap ball. 
 
 
                   C _ _ _ _ L 

Sóc un rei que només 
sua 
d’aquella amagada por 
de trepitjar-se la cua. 
 
 
                       L _ _Ó 

Un arbre que té dotze 
branques; 
cada branca quatre 
branquillons, 
cada branquilló set 
brotets 
i cada brotet és 
batejadet. 
                          A_Y 



 
 

 
2.-SEGUIR LA LECTURA  D’UN LLIBRE. 
 
Ja has participat a AQUESTA LECTURA ÉS PER A TU? 
Pots participar-hi més d’una vegada!! 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/portada/aquesta-lectura-es-per-tu/ 
  
RECORDA QUE  A MÉS A MÉS, POTS : 

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

 https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/08csc/jclic.js/index.html 
 

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 
 

 
1. a) Copia la poesía que hay a continuación y haz un dibujo: 
 

PARA SER UN BUEN PIRATA  
 

Para ser un buen pirata 
y no meter la pata 

Necesitamos un garfio 
y una pierna de buen palo 

Sombrero de bucanero 
que no nos quitaremos 

Ni en diciembre ... 
Ni en enero 

Parche en el ojo 
y un barbón rojo 

Una cacatua 
O dos loros 

Mil canciones de mares 
De piratas singulares. 

 

                                                                   Estrella Montenegro 

 
  

https://masibiblioteca.wordpress.com/
https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/08csc/jclic.js/index.html


 
  

                       b) Contesta las preguntas siguientes: 
 

 

1.- ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? 
2.- ¿Cuántos versos? 
3.- Escribe tres parejas de rimas que hayas visto en la poesía. 
4-  Escribe las palabras que no conocías y explícalas, si has  
     podido saber su significado. 

 
       También puedes prepararla y recitarla a alguien de tu família. 

 

   
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. Riddles. Here you have some riddles about animals. Read the clues and guess             

the animals. If you need some help, you have the solutions below. Be careful!              
They are not in the correct order. 

(Endevinalles. Aquí tens algunes endevinalles sobre animals. Llegeix les pistes i endevina els             
animals. Si necessites ajuda, tens les solutions a sota. Vigila! Estan desordenades.) 

 



 

 

 

 

SOLUTIONS: 
FROG, LION, PIG, COW, HIPPO, PENGUIN, BIRD, MOUSE, CAT, ELEPHANT, SQUIRREL,           

CROCODILE, DUCK, SPIDER, DOG, BUTTERFLY, GIRAFFE, RABBIT, HORSE, SNAKE,         

RAT. 

 
#stayathome 
 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
1.- PLÀNOL I ITINERARIS 

 
 



 
 
2.-PROBLEMES: 

1. Si en una ouera hi ha 12 ous, quants ous hi ha en 4 oueres? 
2. En un hotel hi ha 214 habitacions dobles i 103 d’individuals. Quantes persones             

hi caben en total? 
3. Per una estació de ferrocarrils passen cada dia 63 trens. Quants trens hi             

passen en 3 dies? 
 
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). 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
- CONEIXEM EL BARRI:  
Entre aquesta setmana i la que ve et proposem fer un petit estudi del barri de l’Espirall                 
(o si vols del barri on vius, si és que no vius a l’Espirall), i després inventar un poble                   
amb tots els serveis. Aquest poble l’hauràs de fer en un plànol i si et motives podràs                 
fer la maqueta!!!! 
 
T’explicarem les dues activitats, i tu t’ho has d’organitzar per tenir-ho acabat pel 15 de 
juny. 
 
a)Estudio com és el meu barri: 
 
          1)Pots anar al web de l’Ajuntament de Vilafranca:(com que ja en saps: ves a 
google, posa Ajuntament de Vilafranca---sobre la ciutat---Vilafranca en xifres--- Els 
barris 
          2)Pots visionar aquest vídeo:(busca el teu barri) 
https://www.rtvvilafranca.cat/programa/barris-de-vilafranca/ 
 
 

https://innovamat.com/blog/ca/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://www.rtvvilafranca.cat/programa/barris-de-vilafranca/


 
 
          3)Busca el teu barri a google maps 
 
 
          4)Pensa quins serveis i quins tipus de comerços hi ha al barri on vius: 

QUÈ VOL DIR SERVEI? 
 
Els serveis i equipaments d’un municipi  són els serveis públics i instal.lacions 
municipals  dels que disposa el municipi, per a ús de tots els seus ciutadans. 

En el cas de Vilafranca, al ser capital de la comarca de l’Alt Penedès, una part 
d’aquests serveis  són utilitzats i compartits  amb els veïns dels altres pobles de la 
comarca.  

Es poden classificar en aquests set grans grups: 

● Serveis educatius    (p.e. escoles) 
● Serveis salut (p.e. ambulatori) 
● Serveis culturals (p.e. teatre) 
● Equipaments municipals  (p.e. piscines,  cementiri...) 
● Àrees de joc/espais d’oci (p.e. places per jugar, zones verdes) 
● Policia (p.e. policia municipal) 
● Transport i comunicacions (p.e. estació de tren)  

  
 

QUÈ VOL DIR COMERÇOS? 
 
Una botiga o comerç és un lloc o un local on la gent pot comprar o adquirir algun                  
servei a canvi de pagar uns diners. 
Es poden classificar de diferents maneres, aquí teniu uns exemples: 
 

● Alimentació 
● Tallers de reparació 
● Roba i complements 
● Mobles  
● /.../ 

 
 
 



 
  
5) Fes  una graella amb tot el que creus que hi ha al teu barri: (almenys posa 10) 
 

NOM DEL 
SERVEI O 
COMERÇ 

SERVEI 
grup al que 
pertany 

COMERÇ 
grup al que 
pertany 

Només del 
barri o per tot 
Vilafranca 
 

Per què és 
necessari? 

Escola Mas i 
Perera 

Servei educatiu   
----------- 
 

Per tot 
Vilafranca 

Perquè els nens 
i nenes del barri 
i Vilafranca 
tinguin escoles 
on anar.Anar a 
escola és un dret 
de la infància. 

Forn de pa Rius  --------- Alimentació  Barri  Perquè  les 
persones que 
viuen al barri 
puguin comprar 
pa de qualitat a 
prop d’on viuen. 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
b)Ara que ja saps com és el teu barri és el moment de crear el teu propi  poble. 
(Fes anar la teva imaginació!!!) 
 
     1)Hauràs de decidir si vols crear un barri o un poble. 
        -Com es dirà. 
        -Lloc on serà : a la muntanya, amb riu, a la platja…. 
        -Quanta gent hi viurà. 
        -Quins serveis i comerços tindrà. 
        -Com seran els carrers, les places… 



 
        -... 
 
     2)Hauràs de dibuixar un plànol  
         -Per fer-ho, mira’t el plànol del barri al google maps. 
 
     3)I si vols podràs fer, de tot o d’una part, una maqueta. 
        Et deixem alguns exemples: 
 

  

 
 

 
 
 
RECORDA QUE   A MÉS A MÉS, POTS : 
-Mirar l’infoK cada dia. 
-Fer-te una gràfica dels temps. 
-Seguir amb l’observació d’insectes i plantes. 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 
 
Per aquesta setmana (la setmana que ve tindràs feina a acabar           
el plànol i/o la maqueta) et proposem una activitat per treballar           
l’espai amb l’art dels positius i negatius: 



 
 
Per aconseguir el teu dibuix positiu i negatiu: 
 

1. Agafa dues cartolines o fulls de colors diferents. Si no en tens, no passa res,               
pots pintar primer un full d’algun color que t’agradi i així ja tindràs un full blanc i                 
un altre de color.  

 
2. Doblega un dels dos fulls per la meitat i repassa amb el llapis la línia que t’ha                 

quedat marcada després de doblegar.  
3. Dibuixa, en el full que has doblegat, una figura o forma que t’agradi, procurant              

que la línia de simetria de la teva figura o forma coincideixi amb la línia que has                 
marcat al doblegar el full. 

 
4. Retalla el full per la línia i després retalla la mitja figura o forma que havies                

dibuixat abans. No llencis el tros de paper que t’ha sobrat al retallar perquè              
aquesta vegada ho aprofitem tot.  

5. Enganxa a l’altra cartolina o full que havies triat el retall de forma o figura a un                 
costat del full i a l’altre, el tros de paper que t’ha sobrat al retallar la forma o                  
figura.  

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



 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana t’animem a parar atenció            

als sons que entren per les finestres de casa teva. Seu davant d’alguna finestra              
de casa i dibuixa el que hi veus. A continuació, seu d’esquena a la finestra,               
tanca els ulls, fes silenci, respira profundament i escolta amb atenció. Segur            
que sentiràs un munt de sons que t’ajudaran a arrodonir el teu paisatge. Potser              
sents uns ocellets que no havies vist, la música d’uns veïns o un gos que borda                
i que també formen part del teu paisatge, encara que no els puguis veure.  
Si t’animes pots enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el teu paisatge mentre           
imites tots aquells sons que t’han ajudat a dibuixar-lo.  
 

2. Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana et proposem la percussió         
Deteggtive Anderson. 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-deteggtive-and
erson-level-1/  
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
TINGUES EQUILIBRI! 
 
Durant aquesta setmana s’haurà de treballar l’equilibri. Els exercicis que es           
realitzaran aniran encaminats a millorar aquest contingut. 
Són els següents: 

1. Fer 5 salts amb peu coix i al cinquè quedar-se immòbil amb els braços en creu                
(aguantar 10 segons).  Després es farà el mateix amb l’altre peu. 

2. Posar-se un mitjó, tros de paper, mocador a sobre el peu i aixecar el peu per                
agafar-lo amb la mà.  Fer el mateix amb l’altre peu. 

3. Posar-se un llibre a sobre el cap i anar caminant (unes 10-15 passes). 
4. Assentat/da a terra, posar-se un llapis a sobre el peu i avançar amb les mans,               

el cul i l’altre peu (uns 20 segons aproximadament). Fer el mateix però amb              
l’altre peu. 

S’han de repetir els diferents exercicis dues vegades procurant concentrar-se bé. 
 

 
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/


 
 

 
 
 

 

El rap del pi 
 

Sóc un pi de llarga branca 
molt amic dels meus amics. 
No hi ha ocell que mai no estiga 
ajocat damunt de mi. 
 
Faig olor de primavera 
i d’estiu si molt convé. 
La tardor sempre m’alegra 
car l’hivern ja diu que ve. 
 
La muntanya a mi m’estima 
perquè sempre estic content, 
tant si el dia es despentina 
com si bufa un fort ponent. 
 
Tinc pinyetes a desdir 
i orenetes despistades 
que sovint em fan patir 
perquè fan animalades. 
 
“Xiu-xiu-piu!, diuen a crits 
tot piulant esperitades, 
com si no els tinguera dit 
que han de ser més assenyades! 
 
No veieu que amb tant de crit 
no feu més que rebombori? 
Feu bondat a dins del niu 
o ens faran fora del barri! 
       Andreu Galan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

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 

 
 
 

 

Stop! 

Instruccions per jugar: 

Per jugar a “Stop!” heu de ser almenys dos jugadors, però és més divertit quants més                
sigueu.  

Necessitareu un full de paper i un llapis o bolígraf per a cada jugador. 

Haureu de fer una llista de 5 o 6 categories, per exemple: noms de persona, animals,                
objectes, marques comercials, esports..., i cada jugador les copia en el seu paper.  

Un cop feta la llista, un jugador diu en veu alta una lletra. Tots els jugadors tindreu un                  
minut per anotar un màxim de 3 paraules a cada categoria que comenci per la lletra                
esmentada. 

Si algun jugador completa les tres paraules abans de que acabi el minut dirà: “Stop!”, i                
tots els jugadors deixaran d’escriure. 

Es comproven, una per una, les paraules que ha anotat cada jugador. Per cada              
paraula original (si ningú més la té) s’anoten 10 punts, i 5 punts si coincideix amb la                 
d’algun altre jugador. 



 
 

Quan tots els jugadors han dit la seva paraula es fa el recompte total de punts.                
Guanyarà la partida qui més punts tingui. 

Un exemple de taula pot ser el següent: 

 
noms de  
persona 

animals objectes 
ciutats i  
pobles 

marques 
comercials 

M      
A      
S      
I      
P      
 
 
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 
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Correcció text amb connectors (text de la setmana passada) 
 

 
 

  

  

 


