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  Matèria   Activitat 

  
Els/les mestres de 4t esperem que totes les famílies estigueu bé. A continuació, us donarem totes les feines formatives i 
avaluatives per aquesta setmana del 14 al 17 d'Abril de cada una de les matèries.  
 

RETORN DE LES ACTIVITATS 

 

La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 17 d'Abril. Cal fer el retorn fent una fotografia de la 
feina acabada. És molt important que es vegi bé la lletra i la presentació del full on es facin les activitats. 

 
ATENCIÓ!!: Clica COM FER FOTO DE LES ACTIVITATS 
 

Les fotografies de les activitats s'han d'enviar a les següents direccions, de cada classe. 
 

Alumnes 4t A: 4a@menendezpidal.cat 
 
Alumnes 4t B: 4b@menendezpidal.cat 

 
Alumnes 4t C: 4c@menendezpidal.cat 

 
També cal escriure a l'assumpte del correu electrònic el nom de l'assignatura i el nom del mestre. 
 

Exemple: Religió i Valors-Jaume 

https://drive.google.com/open?id=1GCEQR3u_SKd1y-mgFGMGWAeR2oJQLoNI
mailto:4a@menendezpidal.cat
mailto:4b@menendezpidal.cat
mailto:4c@menendezpidal.cat
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ENGLISH 

 

(SILVINA) 
 

Hello!! 

I’m Silvina, I want to share with all of you some activities to revise, write, listen and try to do. Make effort and 
you will be rewarded!    

Good Luck. 

1 Visionar i repassar: Has / have basic  https://www.youtube.com/watch?v=IQyYGXPwRBQ 

2. Visionar i repassar: The time in English! Cliqueu aquests links: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA 

https://www.youtube.com/watch?v=k-sFP_8F_LU 

2.Cliqueu el següent link 
https://drive.google.com/file/d/19aCR3MaGuNwOW_TQKhNxBW1tqHoICDJ5/view?usp=sharing 

Trobareu una carpeta amb el nom “4th English”. Dintre hi ha els següents arxius: 

WEEK 1 APRIL The time.pdf Després de visionar el vídeo de las horas (What time is it?) omplir les fitxes amb 

https://www.youtube.com/watch?v=IQyYGXPwRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA
https://www.youtube.com/watch?v=k-sFP_8F_LU
https://drive.google.com/file/d/19aCR3MaGuNwOW_TQKhNxBW1tqHoICDJ5/view?usp=sharing
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aquelles hores. Escriu-la en la fulla enviada o copia-la i fes els dibuixos. 

WEEK 1 ABRIL Test_Challenge_Unit 3.doc Completar aquestes fitxes. Són de repàs de les unitats ensenyades 
a classe. 

WEEK 1 APRIL_CD4_Unit 3 Challenge test_Track 55.mp3 Escoltar l'audio i completar les fitxes doc  

WEEK 1 APRIL_CD4_Unit 3 Challenge test_Track 56.mp3 Escoltar l'audio i completar les fitxes doc. 

2.Cliqueu aquest link:  https://www.youtube.com/watch?v=ombDOODtgnY 
This is an interesting story about The Beast Slayer Story in English 

3. Mireu el vídeo i explicar mitjançant una o moltes imatges (dibuixos) la part de la historia que més t'hagi 

agradat. Els alumnes que vulguin podem fer una redacció sobre el que han vist. Per exemple: Quina part del 
visionat t’ha agradat més? Perquè? O Quin és el teu personatge preferit i perquè? O Fer un resum del 

conte.NOTA: Donades les circumstàncies hem d’adaptar-nos a aquesta manera de treballar, estem fem l’esforç 
tots els docents per poder fer-li arribar uns continguts funcional, significatiu i competencial.  Esperem que 
practiquin, siguin les pautes per poder avaluar i així acabar el curs lectiu. Paulatinament donaré les instruccions en 

anglès com ho fem a classe, per tal de fer una  comprensió lectora i continuar aprenent l’anglès. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ombDOODtgnY
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4. Adjunto una fulla amb instruccions molt fàcil per accedir i tenir el seu llibre digital.  

Instruccions per accedir al llibre virtual 

Codi d'accés al llibre virtual, per a cada classe: 

CLASSE 4T A: CL18788169 

CLASSE 4T B: CL56693785 

CLASSE 4T C: CL94195696 

 

Ànims!! Take Care!! 

 

 

              
     

 
CATALÀ 

 

4T A: MADO 

- Us trobem a faltar després de tants dies! Ens agradaria que gravéssiu un vídeo fent-nos una 
salutació en llengua catalana. El vídeo ha de durar 1 minut o menys i si el graveu en horitzontal millor 

per poder enviar-nos les vostres salutacions a través del Dinantia. 
 

-Clica: LECTURA I PREGUNTES DE CATALÀ 
 

https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiW2EzPzjMkm4SqVOJCeZPJEpl5x_-T4/view?usp=sharing
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4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 
 

 

  

- Clica: ACTIVITATS CATALÀ 
 

- Fes-te una foto amb el mòbil, la Tablet, etcètera on surtis en aquell lloc de casa teva on més estones 
estiguis durant el confinament (la cuina, la teva habitació, el menjador, l’habitació dels teus germans, 
etcètera..) 

Després escriu un text d’unes deu línies explicant quina activitat fas en aquell lloc, amb qui estàs o 
perquè t’agrada estar-hi. 

ATENCIÓ! Clica: TUTORIAL RETORN ACTIVITATS CATALÀ 

 

 

MATES 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

  

- Clica:ACTIVITATS MATES 
 

- Clica: TUTORIAL RETORN MATES 

https://drive.google.com/file/d/1GUAYP4twxpm7QgsLkxNAjb-aEnwAfQBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVwG_gFOoIM9r5o4juufdc94Y8DZhZID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHIFnklewVtLBMC6oWtnm4eyzCFUo0_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfSjUi2THAYi8_qK1b38iEX0kejTf9d0/view?usp=sharing
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CASTELLANO 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

- Mándanos un pequeño video donde nos enseñéis una parte de vuestra casa y nos expliques 

qué haces en ella. 
 

- Clica la siguiente lectura y responde a las pregunta: LECTURA Y PREGUNTAS CASTELLANO  
 

- Clica: ACTIVIDADES CASTELLANO 
 

- Hacer un texto descriptivo de entre 5 y 10 líneas sobre el paisaje, que vemos desde la ventana 

o el balcón, de una de las estancias de vuestra casa. 
     

- CLICA: INSTRUCCIONES RETORNO DE LAS ACTIVIDADES 
 

 

MÚSICA 
    

(DANI) 

 

         

             

-  Clica:   El jove barber de Sevilla 

      
           Contesta les preguntes, fes foto i envia-ho!  

https://drive.google.com/open?id=14G112Jxk2IS_U6GUlM6m0Jo98Am7wfY5
https://drive.google.com/open?id=14G112Jxk2IS_U6GUlM6m0Jo98Am7wfY5
http://confinament/CASTELLANO/LECTURA%20Y%20PREGUNTAS%20CASTELLANO.pdf
http://confinament/CASTELLANO/LECTURA%20Y%20PREGUNTAS%20CASTELLANO.pdf
http://confinament/CASTELLANO/LECTURA%20Y%20PREGUNTAS%20CASTELLANO.pdf
http://confinament/CASTELLANO/LECTURA%20Y%20PREGUNTAS%20CASTELLANO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1amC9TrORkf1_WdMQhWxBWk4kaypW65V2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1d3sV9Fb31WFdYOvlD0FASa_woZIIZccC
https://drive.google.com/open?id=17wh12f-juuy9-_ERkhnzHXauibRtnoOy
https://drive.google.com/open?id=17wh12f-juuy9-_ERkhnzHXauibRtnoOy
https://drive.google.com/open?id=17wh12f-juuy9-_ERkhnzHXauibRtnoOy
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EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 (ISIDRO) 
   

 Maleït CORONAVIRUS!!!...heu d'anar amb compte perquè té un amic que també haurem de lluitar 

contra ell. El seu nom és CORONAVIRUS FRIEND. 

Llegeix atentament les instruccions per saber com guanyar-lo. 
 
- Clica i llegeix: Instruccions 

 
- Repte 1: Per superar aquest repte has de fer la teva fitxa de seguiment setmanal. 

                 Clica: Fitxa setmanal joc Coronavirus friend 
- Repte 2: Ens posem en forma. Per superar el repte Has de fer 3 dies mínim aquesta rutina. Si 
vols pots fer-lo més 

                dies.  
                Clica l'enllaç:  https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 

- Repte 3: A ballar, per superar aquest repte has de fer la coreografia tots els dies menys el 
divendres. 
                Clica l'enllaç: https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

- Repte 4: Una mica de Ioga, per superar el repte hauràs de fer el video 2 dies per aprendre a 
relaxar-te i conèixer el   

              teu cos.  
               Clica l'enllaç: https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

- Repte 5: Repte responsabilitat i emocions. Hauràs de omplir la fitxa que vas fer en el repte 1. Et 
poso un exemple     
               com s'ha d'omplir. 

               Clica l'enllaç:Exemple omplir fitxa seguiment reptes i emocions 
             Sou uns guerrers i guerreres!!!!. Derrota al 'coronavirus casa'. Ànims i força!! 

          Fes tots els reptes i envia una foto amb la fitxa de seguiment! 
 

https://drive.google.com/open?id=1PgLQAeYqvEKzuylziNhGr9aiY7D67Si_
https://drive.google.com/file/d/1zoOZ2R_7c58JuKPmY_OJTr88XaEul8CN/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/jMOZz7GHaog
https://drive.google.com/open?id=1F8ez4vkH5_TfN8a6ZS6gZ4zpGMovOgX6
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    MEDI NATURAL I   
SOCIAL 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

 

   

 

Us volem llençar un repte i volem que us elaboreu el vostre slime des de casa i ens ensenyeu com us 
ha quedat. Però primer cal saber quins estris i materials necessitem per elaborar el slime. 

- Clica i llegeix: De què estan fetes les coses? 

- Clica el següent vídeo (Les propietats de la matèria): 

https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM&feature=youtu.be 

 

A continuació ja pots començar a veure el tutorial per elaborar el teu slime a casa. Cliqueu el següent 

enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=oNVggZZQ8Zg 

- Quan ja tingueu el vostre slime, contesteu en un full les següents preguntes:  

 

● Quins objectes he fet servir? 
● De quin material estan fets aquests objectes? 

● El slime és un material natural o artificial? 
● Quines propietats té el meu slime (dur, elàstic, rígid...)? 

 Ara feu una fotografia al full  i envieu les respostes!! 
 

https://drive.google.com/open?id=1nAKVBGd-wK8u5Lruv4YcdHexnjaa6V8Z
https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oNVggZZQ8Zg


 Escola Menéndez Pidal 

La unió fa la força i la diversitat la riquesa 

 
 

 

 

EDUCACIÓ EN 
VALORS/RELIGIÓ 

 

(JAUME) 

 

Mireu el vídeo que teniu a continuació. https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w 

Un cop l’hagueu vist dibuixeu en un full de paper amb lletres ben boniques i grans quins d’aquests tres 
valors creieu que treballa: 

●     AMISTAT 
      

●     ALEGRIA 

      
●     SOLIDARITAT (ajuda a qui ho necesita) 

 

Recorda!! N’has de triar un!! Després fes-te una fotografia amb la feina acabada i 
retorna-la. 

  

 

PLÀSTICA 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

És fonamental mantenir-se optimista amb aquests dies de tantes preocupacions. Per això, us 
proposem que feu un dibuix per a totes aquestes persones que tant estimeu! 
 

Aquests dies estem veient molts arcs de Sant Martí per a agrair a totes les persones que ens estan 
cuidant en el sector sanitari, la gent de la neteja, els caixers dels supermercats, els policies, etcètera. 
 

Amb els nostres familiars hem fet el nostre i a continuació us demanem que feu el vostre arc de Sant 

Martí per enviar-nos els millors desitjos i forces per superar tot això. La unió fa la força! 
 

A continuació, us adjuntem algun exemple d’arc de Sant Martí i dels missatges que podeu agafar 
d'exemples. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w
https://www.youtube.com/watch?v=cFJOqagwl8w
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Recorda! Ara fes una foto amb la feina acabada i retorna-la. 

      
  

 


