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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 8 al 12 de Juny de cada una de les matèries.  

RETORN DE LES ACTIVITATS 
La data límit per entregar aquestes activitats és el Divendres 12 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'activitat. 
 
Exemple: PACMAN  

 

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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 MEDI 

 FEM UN REPÀS DE TOT AQUEST TERCER TRIMESTRE MITJANÇANT UN KAHOOT. 

CLICAR ENLLAÇ:  

    https://kahoot.it/challenge/03608362?challenge-id=7d55b88b-2586-4a67-ac6a-b627330406ac_1590781969532 

    GAME PIN: 03608362 

    NO ÉS NECESSARI EL RETORN! 

CATALÀ  REPASSEM UNA MICA LA FEINA FETA DE CATALÀ MITJANÇANT EL JOC DEL PACMAN  

 CLICAR ENLLAÇ:  https://view.genial.ly/5ecfdfec67693c1203b0a295/game-pacman-catala 

    Retorn d’activitat!: Fes la captura de la pantalla o una foto del joc superat i envia-la! 

  

     CASTELLÀ 
 REPASAMOS ORTOGRAFÍA Y LÉXICO CON UN DIVERTIDO JUEGO QUE PODÉIS HACER EN FAMÍLIA: 
PASAPALABRA 

   CLICAR ENLACE: http://genmagic.net/pasapalabras_app/inicio/?id=castaprendemospalabras 

   ¡Retorno de la actividad!: Escribe en una hoja la letra del abecedario y la palabra del rosco. No olvides 
escribir tu nombre y apellidos y el título con el nombre de la actividad.  

https://kahoot.it/challenge/03608362?challenge-id=7d55b88b-2586-4a67-ac6a-b627330406ac_1590781969532
https://view.genial.ly/5ecfdfec67693c1203b0a295/game-pacman-catala
http://genmagic.net/pasapalabras_app/inicio/?id=castaprendemospalabras
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  MATEMÀTIQUES 
  
  JA FEIA TEMPS I SABEM QUE US AGRADA MOLT. AQUÍ TENIU UNA ACTIVITAT DE PROBLEMES DEL QUINZET 

 
CLICAR ENLLAÇ:  
https://view.genial.ly/5eb473617199c50d8c4146aa/presentation-problemes-quinzet 
 
RECORDA!: Escriu en un full nom i cognoms, amb el títol QUINZET 7.49 i 7.50. Col.loca el número fins 
el 10 al full i escriu la resposta del problema, després d’escoltar l’audio. Per acabar, fes una foto al full i 
envia-la! 

LES SIRENES   Heu sentit mai l’expressió : Escoltes massa cants de sirenes! Sabeu d’on ve?  Ara veureu un petit 
vídeo que us explica qui eren i el significat que tenien en l’antiga mitologia grega.  

No cal retorn de l’activitat.  

https://www.youtube.com/watch?v=OG4GLarsDYI 

ENGLISH English Story 

vídeo de youtube   

This is a nice story about The city of Fortune Story in English! 

https://view.genial.ly/5eb473617199c50d8c4146aa/presentation-problemes-quinzet
https://www.youtube.com/watch?v=OG4GLarsDYI
https://www.youtube.com/watch?v=0LhoiJb4V0w
https://www.youtube.com/watch?v=0LhoiJb4V0w
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PLÀSTICA Juguem amb els colors. Clica l’enllaç:  

https://view.genial.ly/5ed0582267693c1203b0ac00/game-agudesa-visual 

EDUCACIÓ FÍSICA Aquesta setmana només has de practicar i gaudir fent el repte.  

SI vols gravar el repte i enviar-lo per compartir genial, però no és obligatori. 

  Repte setmana Educació Física 

  Repte tik tok 

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://view.genial.ly/5ed0582267693c1203b0ac00/game-agudesa-visual
https://drive.google.com/open?id=1m2gvmxLqmYmlrA0FNTFyyKqHEGvRKc5D
https://drive.google.com/open?id=1izKrADg7Qny-DiYQa3LhczA1LB5My1Cj
https://drive.google.com/open?id=1JapsB1D_lbK1EHkP5eq0Tj2EANacGcQn
https://drive.google.com/open?id=1I9rlvdVu28224QbMki48z1jhh6lX9vga

