
 
*PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs:  4t. Diables i Pastorets 
 
Data:  9 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 

  
TALLER D’ESCRIPTURA   
1.-ARA QUE JA S’ACABA EL CURS I EL CICLE, ET PROPOSEM:  
 
Escriure una anècdota o vivència que per tu hagi estat important durant el cicle              
mitjà. Per fer aquesta tasca cal que dediquis una bona estona, sense pressa!!!!!!, a              
recordar com t’han anat aquests dos cursos (3r i 4t), a recordar coses que t’han               
passat, activitats que has fet, estones agradables que hagis passat, sortides...etc...i: 
 

a) Et fas una llista de fets importants per tu durant el cicle mitjà ( uns 5 fets) 
b) Els numeres per ordre d’importància. 
c) Comences a pensar els detalls del primer, i si veus que el recordes bé i que el                 

pots explicar amb tots els ets i uts t’hi poses, si no, passa al segon, i així                 
successivament. 

d) Has de tenir clar: quan, a on, què feies, què va passar, amb qui estaves, etc… 
e) I ara ja pots començar a escriure. (T’hauria de sortir un text d’unes 10 línies,               

amb la lletra de mida normal...no s’hi val lletra grossa!!!) 
f) Per acabar de fer bé la tasca l’hauries d’acompanyar amb una bona il.lustració. 

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


 
g) I ara omple aquesta graella de valoració personal: 

 

 SÍ NO 

Abans d’escriure he pensat bé el que volia explicar    

He anat escrivint i rellegint per assegurar-me que s’entén   

He revisat que hagi posat connectors correctament   

He revisat la puntuació   

He fet la lletra clara i entenedora   

He fet una bona il.lustració   

M’ha agradat fer memòria de les vivències de cicle mitjà   
 
 
I quan ho tinguis acabat: FELICITATS!!!! Ara ja tindràs una cosa més escrita de la 
teva pròpia biografia! 
 
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, si no ho vas fer la                

setmana passada. 
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 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/portada/aquesta-lectura-es-per-tu/
https://masibiblioteca.wordpress.com/
https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/08csc/jclic.js/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 
 

1. Explica dos o tres hechos que te hayan parecido favorables y dos o tres 
desfavorables de estos días de confinamiento, pueden ser a nivel personal o 
general. 

 
  ME HA PARECIDO FAVORABLE o POSITIVO: 

1.  

2. 

  

3. 

  
 

   ME HA PARECIDO DESFAVORABLE o NEGATIVO: 

1. 

  

2. 

  



 

3. 

  
 

 

  
2. Encuentra las 6 palabras escondidas en esta sopa de letras. 
    Sabrías descubrir, marcar y escribir alguna otra palabra relacionada con el  
    verano? 

 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
1. Monsters’ Club! We have joined a Monsters’ Club. Here you have their             
descriptions. Read and match the descriptions with their pictures. 
(Club de Monstres! Ens hem apuntat a un Club de Monstres. Llegeix i relaciona les               



 
descriptions amb els dibuixos.) 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
2. Draw your own Monster and describe it.  
(Dibuixa el teu Monstre i descriu-lo.) 

 
#stayathome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
1.- MÀGIA MATEMÀTICA: 
 
La resposta és sempre... 2 

●  Tria un nombre 
●  Multiplica’l per 3 
●  Suma-li 6 
●  Divideix aquest resultat entre 3 
●  Resta-li el número que havies triar al principi 
● Quin és el resultat?  

 
El nombre clau és 37 

● Pensa en un nombre de tres dígits iguals.  
Pot ser qualsevol de l'1 a l'9. Exemple: 222, 555, 999. 

● Suma els dígits.  
Exemple: si has pensat el 222, has de sumar els seus dígits entre si: 2+2+2 = 6 

● Divideix el nombre original pel resultat de la suma del pas anterior. 
Exemple: 222 dividit entre 6 

● Quin nombre obtenim?  
 
2.- PROBLEMES: 
 

1. Hi ha 7 ànecs en un calaix. Quants becs i potes són? 
2. Quin és el nombre que si el poses del revés val menys? 
3. En una Biblioteca hi ha 12 prestatgeries amb 11 prestatges a cada una.             

Si a cada prestatgeria hi caben 24 llibres, quants llibres hi ha a la              
biblioteca? 

4. En una granja han recollit 1588 ous. Els han envasat en oueres de 6              
ous. Quantes oueres han fet? 

5. En una capsa de bombons n’hi ha 20 de xocolata blanca i 15 de              
xocolata negra. Quants bombons hi ha en 13 caixes? 

 
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 

 
Aquesta setmana has d’acabar aquesta tasca, que vas començar la setmana           
passada. Si la setmana passada ja vas fer la primera part només cal que facis la                
segona: crear el teu propi poble. 
 
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: 
 

  

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


 

 
 

 
 
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 
 
Tal com et vam dir la setmana passada no et proposem feina nova de plàstica ja que                 
ja en tens prou en fer bé el plànol i la maqueta.  Aquí et deixem un altre model: 
 

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



 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Percussió Deteggtive Anderson, nivell 3. Aquesta setmana també proposem         

la percussió dels ous, però un nivell que n’augmenta la dificultat. Llegeix bé les              
instruccions que apareixen al web per tal de fer aquesta percussió. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-and
erson-level-3/ 

 
2. Periodista musical. Quins gustos musicals tenen les persones amb qui          

convius? Quina és la seva cançó preferida? Quan la van descobrir? Els porta             
algun record especial? Per què els agrada tant? Sempre ha estat aquesta la             
seva cançó preferida o n’hi ha hagut d’altres? Per tal de respondre totes             
aquestes preguntes i d’altres que se’t puguin acudir, fes-te una graella en un             
full o en una llibreta, que sigui similar a la que proposo aquí i ves-la omplint                
amb la informació de les diferents persones que viuen amb tu. Intenteu escoltar             
la cançó junts i comenteu-la. 

 

 LES CANÇONS PREFERIDES DE LA MEVA FAMÍLIA 

 Quina és 
la teva 
cançó 

preferida? 

Quan la 
vas 

descobrir
? 

En 
qui/què et 

fa 
pensar? 

Des de 
quan és 
la teva 
cançó 

preferida? 

N’has 
tingut 
altres? 

La podem 
escoltar 
junts? 

Nom 
persona 1 

      

Nom 
persona 2 

      

Nom 
persona 3 

      

 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/


 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
1.Compta 30 segons! 
 
La primera proposta d’aquesta setmana és un exercici de ritme on cada persona ha              
de comptar fins a 30 segons. L’objectiu és que el marge d’error entre els 30 segons                
reals respecte els que conta el nen/a sigui el menor possible. 
 
Com es fa l’activitat? Inicialment podeu fer servir un cronòmetre, rellotge, qualsevol            
aparell que mesuri els segons, i es va fent el ritme dels segons amb la mà. Un cop                  
s’ha interioritzat es provarà de fer sense mirar el temps. 
 
Inicialment es mira l’instrument per mesurar el temps. Quan s’està preparat és el             
moment de començar: es mira el segon 0 i es comença a contar en silenci. Quan es                 
creu haver arribat als 30 segons es mira el rellotge i s’apunta el temps, per així veure                 
el marge d’error. Es jugaran unes 3-5 partides.  

 
2.Compta les passes! 
 
La segona proposta d’aquesta setmana és la següent: es tracta d’agafar un objecte             
tou que es pugui llençar a terra sense cap perill. Un cop s’ha tirat a terra observarem                 
la distància respecte l’objecte i calcularem el nombre de passes que hi ha fins arribar               
a l’objecte. 
 
Es dirà el nombre que s’ha calculat en veu alta. Una vegada s’ha dit, físicament es                
faran les passes (sempre de la mateixa llargada, perquè si no es perd l’objectiu del joc                
que és el de calcular distàncies). Igual que abans, després s’apunta en un paper el               
càlcul aproximat i el nombre de passes reals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

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 la pròxima setmana serà: 

 
 
La solució a l’enigma anterior és: 
 
Al circ hi ha 11 animals salvatges: 4 animals amb 4 potes, 2 animals amb dos 
potes i 5 animals que s’arrosseguen. 
 
 

 

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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