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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 27 al 1 de Maig de cada una de les matèries.  
 

RETORN DE LES ACTIVITATS 
La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 1 de Maig. 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 3 – 27 al 30 April 

Activities: 

1.Watch the video: A special cake 

2.Listen and comprehend the video. 

3.Try to understand and do these activities:Week 3_FOOD_ English  

Cal enviar una foto amb les respostes de les activitats. Recordar de posar nom i cognom, títol de l’activitat i després 
escriure el número de cada exercici i la resposta al costat. 

Take Care!!  

CASTELLANO 

(MADO 

LOURDES 

MARIA) 

 

 

CLICA: ACTIVIDADES CASTELLANO ESCRIBIR UN E-MAIL 

 

https://drive.google.com/open?id=1CAx25QMZjU_sQsJGVlf9YeC_XV4s8L41
https://drive.google.com/open?id=1CAx25QMZjU_sQsJGVlf9YeC_XV4s8L41
https://drive.google.com/open?id=1BJqqDmtseFeHP2RPIR_jqx1_lu0r4_FP
https://drive.google.com/file/d/15jSNxNqIpwWV-EIeMNhoE1M0VSCdwaE0/view?usp=sharing
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  CATALÀ 

     (MADO- 

        LOURDES- 

      MARIA- 

    ROSA) 

 

             CLICA: ACTIVITATS CATALÀ 

             CLICA: LECTURA RECEPTA 

             RECORDA!: FES UNA FOTOGRAFIA I ENVIA-LA! 

 

 
MATES 

     4T A: MADO 

     4T B: LOURDES 

      4T C: MARIA 

    

  
  
    CLICA: ACTIVITATS MATES 
  
    RECORDA!: FES UNA FOTOGRAFIA I ENVIA-LA! 

                PLÀSTICA 

           4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

  
      CLICA: PINTEM AMB GEL I COLORANT NATURAL 
 
      RECORDA!: FES UNA FOTOGRAFIA I ENVIA-LA! 

https://drive.google.com/file/d/1nmkAKu0GoFWMsTP8IuZSUJYIbsTqh6YC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pmv_QdMBPhBOLXsL1asE3T8aR4QRNe8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NFE6audK_-x2XDzDxro2TqsiGI7F24p3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZnmTkE2mq0NPQfnuIW6ELqeXjk23OmMD
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MEDI NATURAL I   
SOCIAL 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

              4T C: MARIA 

 

   CLICA: ELS ESTATS DE L’AIGUA 

 

      RECORDA!: FES UNA FOTOGRAFIA I ENVIA-LA! 

                 MÚSICA 
   (DANI) 

          Escolta, pensa,canta                         
 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 (ISIDRO) 
   

 Hola, espero estigueu bé, Una abraçada! 

Seguim amb el joc del coronavirus friend que consisteix en superar els reptes per guanyar al coronavirus friend del que vas 

fer un dibuix i cada setmana que els superes li pintes una corona que el va desactivant. 
El primer que hauràs de fer és fer la fitxa setmanal. 
 
Clica:  fitxa setmanal 
 

Reptes de la setmana: 
CLICA: 
Repte 1: En forma 3 
Repte 2: Paper higiènic Challenge 
Repte 3: Fruita Challenge 
 
Avaluació: 
Enviar FOTO fitxa setmanal  
Enviar VIDEO repte 2 

https://drive.google.com/file/d/1dxLyUDRMIR7uA1w9XhwLYhrGPe5baVrI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PMuh4vFXQOKn_xWbm7qiiA46MDuX05fw7X8R6HqEdqE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ihPVnfN4dMllJM7K1_UYVZJ6eISrWl99
https://drive.google.com/open?id=1eHgu-a0zNVYK-6ViaimlXmQXIDjbmrID
https://drive.google.com/open?id=1eHgu-a0zNVYK-6ViaimlXmQXIDjbmrID
https://drive.google.com/open?id=1eHgu-a0zNVYK-6ViaimlXmQXIDjbmrID
https://drive.google.com/open?id=1GsoSw5_bgu6NShinlXBENI4XI7AcxCQU
https://drive.google.com/open?id=1GsoSw5_bgu6NShinlXBENI4XI7AcxCQU
https://drive.google.com/open?id=1GsoSw5_bgu6NShinlXBENI4XI7AcxCQU
https://drive.google.com/open?id=1rmRfgg65C9aL8prlImJkLQmlOH8bbiPU
https://drive.google.com/open?id=1rmRfgg65C9aL8prlImJkLQmlOH8bbiPU
https://drive.google.com/open?id=1rmRfgg65C9aL8prlImJkLQmlOH8bbiPU
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EDUCACIÓ EN 
VALORS/RELIGIÓ 

 

(JAUME) 

 

L’ou o la gallina? Mira bé aquest vídeo que parla sobre la empatia. Aquell valor que fa que ens posem en el lloc de l’altre i que entenem com es 
deu sentir. Igual que els materials nosaltres també cambien d’estat d’ànim i la empatia ens ajuda a entendre millor als altres. 

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg 

Senzillament pensa que el mateix que et passa a tu i com et sents, també ens està passant a la resta. El retorn, si vols, pot ser un mail explicant 
com et sents. Com t’he dit, enviar el correu és opcional. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg

