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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 2 al 5 de Juny de cada una de les matèries.  

RETORN DE LES ACTIVITATS 
La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 5 de Juny. 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.  Tongue Twister 

Con respecto al trabalenguas el que quiera me manda un audio para poder escucharlo. 

 2.       Games 

 

2.Les dejo esta imagen para que observen que hay variedad de contenidos y juegos. Clicar los temas que más os agrade y                      
repetir, memorizar y repasar. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/fuzzy-wuzzy
https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/
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CASTELLANO 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

  

    CLICA: ACTIVIDADES CASTELLANO 

           CATALÀ 

(MADO-LOURDES 

MARIA-ROSA) 

  

     CLICA: ACTIVITATS CATALÀ 

            MATES 

(MADO-LOURDES 

MARIA-ROSA) 

  
    CLICA: ACTIVITATS MATES 

              PLÀSTICA  

         4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

4T C: MARIA 

 
   Escull una de les dues propostes i recorda enviar una foto o un petit vídeo amb el resultat! 

1. CILCA: VAIXELL I AVIÓ TANGRAM 

2. CLICA: CUB DE RUBIK 

 

https://drive.google.com/file/d/1w9IBwXj5xiOVskFQ6QFp0iMQNaAsShCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_D8a2RbTcgD-ryIrGGlqzb1bW3AJNgd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pce8Kv_6GyxSrWLelHSd0Y5fhF6Nu8V9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kij2oEcojiOX9BIPRftqOrKX-gVhHRO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lEzoeZp7aQlYKTMY7-wf6571fi6gltP2/view?usp=sharing
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MEDI NATURAL I 
SOCIAL 

4T A: MADO 

4T B: LOURDES 

            4T C: MARIA 

  
 CLICA I LLEGEIX: ELS MITJANS DE TRANSPORT 
 
 CLICA: ACTIVITATS ELS MITJANS DE TRANSPORT 
 

             MÚSICA 
    

(DANI) 

  
   VA DE RITMES       No cal que retornis res. 
  

EDUCACIÓ FÍSICA 

 (ISIDRO)   

 Ja queda poc per acabar el JOC del COronavirus friend 
 

Clica per saber com guanyar-lo: SETMANA 8 

EDUCACIÓ EN 
VALORS/RELIGIÓ 

                (JAUME) 

Segons hem vist cada país i poble tenen les seves tradicions. Expliquen diferents històries i llegendes per explicar                   
l’origen de les coses. Et proposo fer un petit viatge a centre-Amèrica. Veuràs el relat de la creació del món segons el                      
poble azteca. Quan hagis mirat el vídeo, escriu si t’ha agradat o no i el perquè. 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1u7OFdSB_Xqjpoi6ckcwKOx7Z3Mw3IaqU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bYSMLyT4VYhmFN7z_9aSzJADQ83Od5r/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qFaZqhgnpehlwfokJ0nVKacGAbb5GJlcd__vLHCqn6c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yuyjKOHc_IDmZWFYbk0SjxwdvUA3WH3U
https://drive.google.com/open?id=1yuyjKOHc_IDmZWFYbk0SjxwdvUA3WH3U
https://www.youtube.com/watch?v=eVPZfNjXZog

