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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 11 al 15 de Maig de cada una de les matèries.  

RETORN DE LES ACTIVITATS 
La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 15 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) 
 

1.Watch the video. Try to comprehend the story: Gruffalo. 

1.Gruffalo story  

2. Enjoy the song!! 

2.Gruffalo song!! 

3. Complete the worksheets. Create your Monster!! 

3.Gruffalo worksheets 

4.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. 

Ànims!! Take Care!! 

CASTELLANO 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

  

      CLICA: ACTIVIDADES CASTELLANO 

https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=WupzipXtFwk
https://drive.google.com/file/d/1AtVcMl8quXCvv4FxhcNcmlzioyk63UQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ny37AEMfCwS86_0COwtUmxi81XmIOAvn/view?usp=sharing
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           CATALÀ 

(MADO-LOURDES 

MARIA-ROSA) 

  

    CLICA I ESCOLTA EL DIÀLEG: https://youtu.be/9vN_DhurA4k 

   CLICA: ACTIVITATS DE CATALÀ 

            MATES 

(MADO-LOURDES 

MARIA-ROSA) 

  

        CLICA: ACTIVITATS MATES 

 

              PLÀSTICA  

         4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

 
      CLICA:  ACTIVITAT PLÀSTICA 

https://youtu.be/9vN_DhurA4k
https://drive.google.com/file/d/1-P17GbeTl-pvQDuBfqJ-ebqKDIWW9PcU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10sIsevNn3DNi575-LwfQJaW4LHlyVaVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FCO8YYLAXaIAybhnSz1VVPbschvRZy5O/view?usp=sharing
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MEDI NATURAL I 
SOCIAL 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

            4T C: MARIA 

 
     RECORDA L’ACTIVITAT DE LES LLENTIES I CLICA: ELS RESULTATS DE LES LLENTIES 
 

     CLICA: LES FUNCIONS DELS ALIMENTS 

             MÚSICA 
    

(DANI) 

  

  TI RI TI TAAAAAAAAAA   Segueix les instruccions i envia una foto de les respostes. 
   
  

 
PROJECTE 

TÀNDEM-ESCACS  

Aquesta setmana l’Eloy també us ha preparat unes activitats perquè continueu practicant i gaudint 
des de casa, teniu tota la informació en aquest vídeo i aquest document. Animeu-vos! 

 

https://drive.google.com/file/d/19xEJDhqbnqaM0jZsl2mz4rJ_mVmkKJkT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jr4Exy7B1Bg8ERcZB0Z_zMYZw06kqTg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WrH7OtgZu0U7FscTjX37onLv6gIZJpExRSh2-YXdZQA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qb602YO0ttMngXHbe09fOoLi2esyHS9K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QY3idnoY_d9GdMSjP4J9W5KIGofclhVU/view?usp=sharing
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EDUCACIÓ FÍSICA 

 (ISIDRO)   

 Seguim jugant al Coronavirus friend. 
  

Clica: Fitxa setmanal 5 
 
Clica: Reptes Moviment 1 
 

Informació sobre la fitxa setmanal: 

RECORDA: Només has de copiar la graella ⇒ 
L’altre informació que surt a la fitxa és  
per saber omplir-la. 

 

 

Recorda: Enviar videos reptes i foto fitxa setmanal. 

EDUCACIÓ EN 
VALORS/RELIGIÓ 

 

(JAUME) 

 

Aquesta setmana farem un menú degustació que, en menjar-lo, ens provoqui felicitat. Ha de               
constar-hi un primer plat, un segon plat i postres! Pots crear plats com per exemple macarrons amb                 
pessigolles de primer, peix acompanyat de somriures i de postres gelat d’esperança. Vinga, sigues              
creatiu i retorna’m aquest menú de la felicitat!! 

 

https://drive.google.com/open?id=14ddwnzdZc_3osg3XZqPw1WpqBH6uQGK9
https://drive.google.com/open?id=1T5WYltK-MhxgVmMl-RmLeuRj11GRYI2K

