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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 4t PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps d’escola 

MATEMÀTIQUES 

Practica les fraccions: 

http://www.xtec.cat/~smora

/jclic/fraccio.htm 

T’enrecordes que vam fer el     

nostre nom amb fraccions?    

També ho pots fer amb els      

noms de la teva família i amb       

el de la teva tutora o mestres       

del cole. 

-El meu nom està dividit en      

___ parts (lletres). 

-Cada lletra del meu nom     

representa la fracció:  ___ 

-Les vocals del meu nom     

representen la fracció: ___ 

-Les consonants del meu nom     

representen la fracció: ___ 

CATALÀ 

 
Ballarem sota una estrella: 
el conte nascut a 
Tarragona  
Pots llegir aquest conte, a 
Google ho trobaràs 
fàcilment . Després 
respondre unes preguntes 
i fer un dibuix.  
https://afapacocandel.
cat/wp-content/upload
s/2014/09/ballarem-sot
a-una-estrella.pdf 
 
Copia les preguntes 
següents i contesta: 
1- Qui ha escrit el conte? 
2- Qui ha fet les 
il·lustracions? 

MEDI 
 
Experimentem! 
 
 -Per què les plantes 
necessiten llum? Com 
afecta la llum al 
creixement de les 
plantes? 
Ja saps cosetes sobre les 
plantes, ara si vols pots fer 
un experiment per 
observar i treure les teves 
conclusions.  
 
-Primera Fase: posarem 
unes llavors de llegums 
(cigró, llentia…) amb una 
mica de cotó  dins de tres 
pots que tinguem per casa 
o envasos de iogurt. 
Reguem les llavors amb 
una mica d'aigua. 

CASTELLÀ 
 
Hoy haz de chef!!! 
 
Escribe la receta de 
algún plato o postre que 
te guste.  
Te recordamos los pasos 
que hay que seguir: 
-Nombre del plato 
(puedes hacerlo con 
letras chulas y de 
colorines). 
-Ingredientes (recuerda 
que es una lista). 
-La preparación: Los 
pasos que hay que 
seguir (si lo numeras 
quedará mejor). 
-Finalmente puedes 
hacer un dibujo. ¡Seguro 
que te ha quedado 
genial! 

MATEMÀTIQUES 
 
Anem a jugar una mica! 
 
- Fes clic i veuràs uns jocs 
per fer repàs de les taules 
de multiplicar: carrera de 
multiplicar, galeria de tiro, 
bucear.. 
https://www.tablasdemu
ltiplicar.com/ 
 
Després pots revisar i 
acabar el quadern 
d’operacions si encara no 
ho has fet (eren tasques 
de quan estavem a 
l’escola). 
 
-Si encara tens més ganes 
de jugar, en aquest link 
pots practicar el càlcul 
mental: 
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ANGLÈS 

Per escoltar : 

Videos: 

Tria una història i dibuixa un      

còmic d’aquesta, en un full.     

Recorda d’escriure el   

títol/title. 

 

https://learnenglishkids.britis

hcouncil.org/es 

  

Si voleu més 

https://www.ccma.cat/tv3/su

per3/english/ 

https://es.duolingo.com/ 

 

http://www.edu365.cat/prima

ria/angles/index.html 

 
 
 
 

3- Quins són els 
símptomes d’aquest 
virus? 
4- Escriu 5 precaucions per 
no emmalaltir. 
5-Què faran aquests nens 
quan per fi surtin de casa? 
I tu què voldràs  fer? 
Contesta aquesta 
pregunta fent un petit text 
d’unes 8 línies (recorda 
revisar el text un cop 
finalitzat). 
 
MÚSICA 
 
Jocs musicals  
https://sites.google.com/si
te/musicalandiaaa/jocs-mu
sicals/cicle-mitj%C3%A0 

  
 - Segona fase: Ara, cada 
pot el posarem en unes 
condicions diferents: 
1. Sense llum: posarem un 
dels pots dins d’una  
capsa tapada o la tapem 
de manera que no entri 
gens de llum. 
3.  Amb llum: aquest pot el 
deixarem en  condicions 
normals de llum, sense 
capsa. 
4. Llum delimitada: el 
tercer pot estarà en una 
capsa foradada. Fes un 
forat on vulguis. 

Ho pots fer així,  
o més complicat.

 
Però pensa que ha d’estar 
la capsa tapada menys el 
forat. 
 

 
 
 
PLÀSTICA 
 
Fem un 3 en ratlla! 

1.  Pensa i decideix  com 
ho vols fer, pots mirar en 
Google:  “tres en raya 
casero”, hi ha diferents 
models amb coses que 
tens per casa. 

 
 

 
2. Prepara’t el material i 
fes el taulell. 
No cal complicar-se pot 
ser senzill i molt bonic. 

https://www.vedoque.co
m/juegos/juego.php?j=da
dos 
 
CATALÀ 
 
Ja que no hem pogut 
celebrar el dia de la 
Poesia tots junts, us 
proposem un poema de la 
primavera. 
El podeu copiar,  recitar a 
les vostres famílies i fer 
un bonic i original 
cal·ligrama d’una estrofa 
(recordeu que vam fer un 
pel dia de la Pau). 
 
Segur que et queda súper 
bé! Si vols pots fer una 
foto i  ens la envies al 
correu: 
cmitja@torrojaimiret.com 
 

LA PRIMAVERA 

Xiquets i xiquetes, 
veniu de presseta, 
l'hivern es jubila, 
ja ve primavera! 
Aquesta senyora 

tan exuberant 
ens obri les portes 

del més gran mercat. 
Hi té paradetes 

de flors variades, 
clavells i roselles, 
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-Tercera fase: Recorda els 
passos que fem al tallers: 
Hipòtesi, observació, 
conclusió i dibuix.  
 
T'animem que ho facis de 
cada pot per descobrir què 
passa. 

ANGLÈS 
 
llibres : 
https://www.youtube.com
/channel/UCvdUKabPUkx6
p-zYlrxmJJw 
 
https://www.justbooksrea
daloud.com/IndexCategor
y.php?t=Short&p1=&p2 
 
Tria un llibre i escriu: 
 
- Títol/Title 
- Personatges/ Characters 
-Llocs on transcorre la 
història/ Place 
i dibuixa i escriu també en 
anglès el nom de  10 coses 
que surten al 
conte(vocabulari visual). 
Fes un dibuix per cada 
paraula que triïs. 
Si vols pots fer també un 
dibuix o un còmic.  
 
Si voleu més 

 
3. Fes les fitxes del joc 
com més t’agradi. 
 
FELICITATS!  JA TENS UN 
JOC FET PER TU I PER 
JUGAR AMB LA 
FAMÍLIA. 
 
Fes una foto i si vols ens 
la pots enviar al correu: 
cmitja@torrojaimiret.co
m 
 
També pots aprendre a 
dibuixar amb vídeos en 
anglès fer foto i enviar-la 
per correu següent link: 
 
https://www.youtube.co
m/user/ArtforKidsHub 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquí us deixem un 
‘’súper entrenament” 
per si teniu ganes de fer 
una mica d’exercici i 
sobretot divertir-vos 
mentre entreneu… 

https://youtu.be/3d1QY
kYQjVw 

 

narcisos i dàlies. 
també assutzenes, 

tulipes i cales; 
un gerani coral·lí, 
roses de pitiminí, 

margarides virolades, 
gresoleres i campanes. 

 

Autora: Maria Dolors 
Pellicer (Del llibre: Versos 
diversos). 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCvdUKabPUkx6p-zYlrxmJJw
https://www.youtube.com/channel/UCvdUKabPUkx6p-zYlrxmJJw
https://www.youtube.com/channel/UCvdUKabPUkx6p-zYlrxmJJw
https://www.justbooksreadaloud.com/IndexCategory.php?t=Short&p1=&p2
https://www.justbooksreadaloud.com/IndexCategory.php?t=Short&p1=&p2
https://www.justbooksreadaloud.com/IndexCategory.php?t=Short&p1=&p2
mailto:cmitja@torrojaimiret.com
mailto:cmitja@torrojaimiret.com
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://youtu.be/3d1QYkYQjVw
https://youtu.be/3d1QYkYQjVw


https://www.ccma.cat/tv3

/super3/english/ 

 

https://es.duolingo.com/ 

 

http://www.edu365.cat/pr

imaria/angles/index.html 

 

 
 
 

 

 

 
Temps en 
família 

Jocs en família: el penjat, sopes de lletres, mots encreuats  jocs de preguntes i respostes, el veig- veig…També jocs de taula, jocs tradicionals 

(xapes, endevinalles, paraules encadenades, telèfon avariat, etc.), jocs de construcció, jocs de pistes amagades per casa, trencaclosques, fet i 

amagar, etc... També és moment idoni per treure aquestes joguines regalades a les que se'ls hi ha dedicat poc temps. 

 A continuació us proposem uns enllaços per fer sols o en família: 

● Zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids  

● Yoga per a nens/es: https://youtu.be/nNbRQX8yJWs  https://youtu.be/nNbRQX8yJWs 

● Receptes de cuines: https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/ 

● Per ballar i cantar  en anglès una mica de tots: https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bg  

● Per jugar amb altres amb dispositius mòbils diferents, en anglès: https://houseparty.com/ Mijançant una videotrucada pots jugar a  jocs 

tradicionals  . Quick draw és un molt divertit.  

 
També us deixem unes aplicacions des de l’àrea de les noves tecnologies: 

● Web per treballar en l'ordinador el llenguatge de programació computacional de manera molt divertida: botlogic.us 

● App per tablet o mòbil per fer puzzles en 3D: “Pocket World 3D” . App per tablet o mòbil per fer puzzles amb peces diferents: “Hexa Jigsaw 
Puzzle” 

● App per tablet o mòbil per crear un còmic: “Comic Strip Creator” 

Podeu recordar moments viscuts mirant fotos i vídeos familiars, fer àlbums digitals… També és interessant conèixer i compartir objectes del passat 

de caràcter general (antiguitats, objectes, monedes, segells, etc...). 
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Aquests dies a casa també poden ser una bona oportunitat per consolidar hàbits o implicar els infants en els aspectes de la vida quotidiana i les 

tasques domèstiques. A part de la cuina hi ha moltes altres tasques a fer que els poden fer sentir molt útils i responsables. 

Animeu-vos! 

 
El teu temps 

 
És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per jugar sols, llegir, veure la 

televisió, jugar amb alguna aplicació, pintar, dibuixar, disfressar-se... 

 
 

RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment. 

● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor. 

● De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes! 

● Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

● Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema! 

● Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles. 

● Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves propostes. 

● Us demanem que prioritzeu la seva (i la vostra) salut emocional, per davant del seu nivell acadèmic. 
 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

Anglès https://dictionary.cambridge.org/es/ Podeu fer servir aquest diccionari per buscar 

paraules. 
MÚSICA: 

       CANÇONS 
INSTRUMENTS 
FLAUTA 
LLENGUATGE MUSICAL 

       JOCS MUSICALS 

 

● Tauleta/ordinador. 
● Accés a Internet. 
● https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/ 

 

 

En aquesta pàgina web hi trobareu informació 

sobre les diferents famílies d'instruments, 

cançons, material per a tocar la flauta dolça, 

partitures, audicions, informació d'alguns 

https://dictionary.cambridge.org/es/
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/


CONTES 
AUDICIONS 
COMPOSITORS 
DANSA 
CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS 
MEDIACIÓ 
 

compositors, danses, activitats i jocs musicals, 

contes, meditació, idees per construir instruments 

musicals i moltes coses més. 

 


