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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 20 al 24 d'Abril de cada una de les matèries.  
 

RETORN DE LES ACTIVITATS 
La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 24 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) 
 

 Week 2 _ 20 al 24 d’abril_ 4th English 

 Enjoy the story! Saint George and The Dragon. 

 Disfruta del visionado de este género literario. 

CASTELLANO 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

Clica en el enlace y para ver explicación y las actividades relacionadas con Sant Jordi. 

Clica: ACTIVIDADES CASTELLANO 

RECUERDA: HACER UNA FOTO DE LA HOJA DE RESPUESTAS Y ENVIARLO AL CORREO INDICADO 
ARRIBA. 

               CATALÀ 
 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

Clica i escolta la Nova Llegenda de Sant Jordi: https://www.youtube.com/watch?v=BLAedcxTabQ 

Clica: ACTIVITATS CATALÀ 

RECORDA: FES UNA FOTO AL FULL DE RESPOSTES I GRAVAT LLEGINT EL TEU NOU FINAL PER FER 
EL RETORN! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xee5onUpFUY
https://drive.google.com/open?id=1pgcK-b3SQXbuhfmwvJt_a5pNzj9eerMD
https://www.youtube.com/watch?v=BLAedcxTabQ
https://drive.google.com/file/d/1A1RhsaYhI0ySDtySpnjSz1l3s1XiLfBc/view?usp=sharing
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MATES 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

 
Ajudeu a Sant Jordi, la princesa i el drac a resoldre aquests problemes matemàtics!!! 
 
Clica: ACTIVITATS MATES 
 
RECORDA: ESCRIU LA RESPOSTA DELS PROBLEMES EN UN FULL, FES UNA FOTO I ENVIA-LA! 

                PLÀSTICA 

             

           4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

            Per celebrar la setmana de Sant Jordi, volem que elaboreu les vostres roses. 
 

CLICA: TUTORIAL ROSA SANT JORDI  
 
            RECORDA: Quan tinguis les teves roses acabades fes-li una foto i envia-la! 

 

  MEDI NATURAL I   
SOCIAL 

 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

              4T C: MARIA 

 

De la sang del drac va néixer una rosa vermella que Sant Jordi va regalar a la princesa. 

Clica: L’EXPERIMENT de la setmana 

RECORDA: ESCRIU LA RESPOSTA EN UN FULL, FES UNA FOTO I ENVIA-LA! Recorda posar el nom 

al full i Medi 

 

https://drive.google.com/file/d/1KPoO3AmdTlx2YSB0PZwI_jZ7MxYlIC0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kDFt8EL8HujeYI9qwsdzt6cU_SO6F-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FYaUQsR2fNthscdayl2BcSRPmXrC8k3O/view?usp=sharing
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                 MÚSICA 
    

(DANI) 

               Endevina l’instrument i classifica’l. 
 
              Cal enviar una foto del paper on facis la feina. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 (ISIDRO) 
   

 Espero estigueu bé. Una forta abraçada!!  
Reptes Joc Coronavirus friend.  
Hi ha 3 reptes a superar. 
Aquesta setmana el cavaller Sant Jordi ens ajudarà.  
Si no te'n recordes com es jugava clica a:  
Instruccions 
 
Clica:  
Repte 1: Fitxa 2a setmana 
Model fitxa 2a setmana 
Si no te'n recordes com omplir emocions i colors associats clica: 
Exemple omplir fitxa setmanal  
 
Clica: 
Repte2: Entrena com Sant Jordi. 
 
Clica: 
Repte3: Fes Ioga com Sant Jordi 
 
Avaluació: Enviar una foto amb la fitxa omplerta.  
Recorda NO t'oblidis de pintar la corona del Teu dibuix del coronavirus friend cada setmana  
que aconsegueixes fer tots els reptes.  

https://docs.google.com/document/d/1lHJYE_pQXmNaqsJDkVhyiqY8nihiFHVOru4bxuyOO1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zv5olg9RXsTplSqsnXh8wLI6ZKPAsgN_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TdXBkuJsfRxshOGbxPpBrlShce0tYWOf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LcLb-uSwzhfqK0381YSyIjZNQt6rTUXo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aT3OuG2W1wEtccrmAxCAKpr-PIQRLShg
https://drive.google.com/file/d/1-9Wkg0k_l4vZ1He9lAWuP7GdOWITypb3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NxfaHhdFXZkp98eSuVB4QYKPOnyoSIdq
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EDUCACIÓ EN 
VALORS/RELIGIÓ 

 

(JAUME) 

 

Aquesta setmana celebrem la festa de Sant Jordi. Aquesta tradició catalano-aragonesa ens parla 
sobre l’amor. Sant Jordi, bojament enamorat de la princesa, no dubta ni un segon en enfrontar-se al 
drac. L’amor que sent fa vèncer les seves pors. Es creu capaç de tot mogut per una força que li ve de 
dins. 

Igual que li passa a Sant Jordi, moltes persones són mogudes per l’amor que senten pels altres. Un 
exemple clar són els metges, les infermeres, les persones que treballen en el món del transport o en 
supermercats. Tots ells avui dia treballen sense gairebé descansar perquè altres persones, com 
nosaltres, estiguem confinats a casa i no ens faltin els productes bàsics. 

Per què no escrius un missatge de gratitud cap a totes aquestes persones i ens el fas arribar? 
Recorda que a la llegenda la princesa agraeix la valentia a Sant Jordi. Per què no ho fem nosaltres 
amb qui ens cuida? Fes-li un regal (pot ser un petó, una abraçada , un dibuix…) i fes-li una fotografia. 

 


