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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL  1  AL  5   de juny 

 4t  PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

Temps d’escola 
MATEMÀTIQUES 
Mira amb atenció el següent 
vídeo sobre els polígons: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=J7DQFJkiGAI 

Fes un repàs llegint el 

següent powerpoint: 

Powerpoint Els polígons 
 
TASQUES 4t A: 
Polígons 1 
Polígons 2 

El perímetre 

TASQUES 4t B: 
 Els polígons 1  
 Els polígons 2  

 El perímetre  

CATALÀ 
Comprensions  lectores 
4t A 
1.  Les criatures de les 
profunditats 

2.  rinoceront  
 
Comprensions  lectores 
4t B 
1. Les criatures de les 
profunditats   
 2. rinoceront  
 

GRAMÀTICA 

TASQUES 4t A: 

El verb 1 
El verb 2 
Subjecte i predicat 

MEDI 
Llegeix de la pàgina 38 a la 

pàgina 43 del següent enllaç: 

La població i la convivència. 

Fes les activitats: Treballem 

amb  la imatge (pàgina 40 i 

43) 

EDUCACIÓ EN VALORS 
 
TASCA 4t A: 
L'esforç del dia a dia 4tA 

TASCA 4t B: 
L'esforç del dia a dia 4t B  

 

 

 

CASTELLANO 
COMPRENSIÓ oral 
TASCA 4t A: 
FIESTA RATÓNICA 
 
TASCA 4t B: 

FIESTA RATÓNICA  
 
EXPRESSIÓ ESCRITA  
la corrección se realiza 
por parte de las 
tutoras. 
Recuerda los signos de 
puntuación(¡!, ¿?.) y 
las normas 
ortográficas. 
 
TASCA 4t A: 
Cómic 
 
TASCA 4t B: 
Cómic  

ANGLÈS 
Al link trobareu totes 
les instruccions i 
activitat. Si cliqueu i no 
s’obre copieu el link al 
buscador. 
 
https://docs.google.co
m/document/d/1lScfv
N59MI_1qGeAIIyDP5A
Cxq_i_b6Bw-A5Hn69-G
Y/edit?usp=sharing 

MÚSICA 

CANTEM LA CANÇÓ: 

“No ens desdibuixeu”  

Encara hi som a temps 

https://www.youtube.com/watch?v=J7DQFJkiGAI
https://www.youtube.com/watch?v=J7DQFJkiGAI
https://docs.google.com/presentation/d/1LYYgX7rC1vwiwwwmsJX-bUqgOBTPH0mm/edit#slide=id.p1
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=lk&i=uduxuf&r=lg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&im=n&l=zh&i=xtdzox&r=ly
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&im=n&l=zf&i=xtxzcx&r=uq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&is=y&ia=y&l=lk&i=uduxuf&r=lg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&is=y&ia=y&l=zh&i=xtdzox&r=ly
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&is=y&ia=y&l=zf&i=xtxzcx&r=uq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&l=ze&i=cffcxn&r=fp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&l=ze&i=cffcxn&r=fp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&l=fs&i=undxsn&r=nn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&l=ze&i=cffcxn&r=fp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&l=ze&i=cffcxn&r=fp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&l=fs&i=undxsn&r=nn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=dc&i=usutxc&r=du
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=po&i=doufts&r=by
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=pq&i=doztsd&r=ri
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d2370530-1a0b-4240-a24d-d962330e2516
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&l=qe&i=fodotu&r=ci
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&is=y&ia=y&l=qe&i=fodotu&r=ci
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&l=mg&i=fosoux&r=ym
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=d&l=ab&i=fuucxu&r=ue
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=n&e=n&sr=n&im=n&ia=y&l=xs&i=ttcsnf&r=sp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&m=n&e=n&sr=n&im=n&ia=y&l=xs&i=ttcsnf&r=sp
https://docs.google.com/document/d/1lScfvN59MI_1qGeAIIyDP5ACxq_i_b6Bw-A5Hn69-GY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lScfvN59MI_1qGeAIIyDP5ACxq_i_b6Bw-A5Hn69-GY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lScfvN59MI_1qGeAIIyDP5ACxq_i_b6Bw-A5Hn69-GY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lScfvN59MI_1qGeAIIyDP5ACxq_i_b6Bw-A5Hn69-GY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lScfvN59MI_1qGeAIIyDP5ACxq_i_b6Bw-A5Hn69-GY/edit?usp=sharing


Si et vols divertir una estona 

amb la família et proposem 

aquesta activitat: 

dictat geomètric 

https://www.youtube.co

m/watch?v=U3Hl1NH9Ju8 

 
A continuació tens un 
Genial.ly on has de superar 
unes proves per aconseguir 
el codi. Esperem que t’ho 
passis molt bé!  

game-breakout-figures-pl
anes 
 

Els articles 

Els articles 2 

TASQUES 4t B: 

el verb 1 
el verb 2 
subjecte i predicat 
els articles 
els articles 2 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Holaaa chiquis! 
Esperem que estigueu 
gaudint amb tots aquests 
materials que de manera 
tan artesanal i creativa us 
heu fabricat durant aquests 
últims dies. 
 
Aquesta setmana us 
proposem una rutina de 
mobilitat ben senzilla que 
us anirà bé per 
mantenir-vos en forma i 
descarregar una mica 
d’energia. Com veureu és 
també bastant curteta, així 
que la podeu posar en 
pràctica diverses vegades 
durant la setmana, quan 
sigui que us vingui més de 
gust.  
 
Com sou uns i unes súper 
atletes, no creiem que hi 

 

 

 

 

 
 
 
 

PLÀSTICA 

Mira un episodi de la 
sèrie de dibuixos: 
Phineas y Ferbs 
(google) 

-Després escriu al 
google: cómo dibujar a 
Phineas y Ferbs  paso a 
paso. 

Posa atenció a les 
figures geomètriques 
que fan servir per a 
dibuixar els 
personatges i dibuixa 
tu el personatge que 
vulguis. 

Envia’ns una foto. 
Segur que ho faràs 
molt bé!! 

 

 
 
 
 
 

Vídeo de la cançó: Aquí 

https://www.youtube.c

om/watch?v=z5csyfS5B

_o 

Fitxa de la cançó: Aquí 

https://drive.google.co

m/file/d/1_5nJ2tWcO3

NhFs7a9bevWekfhLCM

CJx0/view?usp=sharing 

El dia 5 de juny és el dia        

Mundial del Medi   

Ambient. 

Podeu enviar els   

dibuixos, les fotos i les     

frases al nostre correu: 

escolaverda@torrojaimi

ret.com  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Hl1NH9Ju8
https://www.youtube.com/watch?v=U3Hl1NH9Ju8
https://view.genial.ly/5e9ec35860e2f20daa560f77/game-breakout-matematiques-p4-figures-planes
https://view.genial.ly/5e9ec35860e2f20daa560f77/game-breakout-matematiques-p4-figures-planes
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=lh&i=tzunz&r=kl
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=589vmf1kmc&m=d&is=y&ia=y&l=pb&i=tcsotd&r=gi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&l=dc&i=usutxc&r=du&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&l=po&i=doufts&r=by&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&l=pq&i=doztsd&r=ri&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&l=lh&i=tzunz&r=kl&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=bpvpx0zzqy&l=pb&i=tcsotd&r=gi&m=d
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing


trobeu cap dificultat. Així 
que vinga, xandall, 
sabatilles esportives i a 
entrenar… ;)  
 
https://youtu.be/SN5tssgK
7GU 

 

 
 
 
 
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: 

●       Educació física i activitat física a casa: https://sites.google.com/view/ef-a-casa/inici?authuser=0 

●       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://totnens.cat/receptes-per-a-nens/ 

https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/ 

●       Per veure danses i ballar: https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/danses 

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

●       Escape room d’Educació Física: https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo 

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

●     Actividades Disney: https://athome.disneylandparis.com/es/ 

●    Aprendre a conèixer el teclat de l’ordinador: https://typetastic.com/ 

●     Aprendre a conèixer el teclat de l’ordinador:  https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/play/ 

●     Visites de llocs emblemàtics en 360º: https://artsandculture.google.com/project/street-view 

●     App de reconeixement d’imatge per mòbil o tablet Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=es 

https://youtu.be/SN5tssgK7GU
https://youtu.be/SN5tssgK7GU
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/inici?authuser=0
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/inici?authuser=0
https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids
https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://totnens.cat/receptes-per-a-nens/
https://totnens.cat/receptes-per-a-nens/
https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/danses
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/danses
https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bg
https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bg
https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo
https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo
https://athome.disneylandparis.com/es/
https://typetastic.com/
https://typetastic.com/
https://www.cokitos.com/aprender-el-teclado/play/
https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=es


●     App de reconeixement d’imatge per mòbil o Tablet IOS: https://apps.apple.com/us/app/google/id284815942 

●     Com veure animals 3D amb el mòbil al lloc que vulguis: 

 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-04-01/google-animales-3d-tigre_2524932/ 

●      App per veure i acolorir figures en 3D per mòbil o tablet Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix 

●      App per veure i acolorir figures en 3D per mòbil o tablet IOS: https://apps.apple.com/nz/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305 

 I... si voleu passar una estona divertida en família…! https://view.genial.ly/5e78c6d90fcfb90d9fa4dd48 

 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... 

Escola de 
famílies 

Aquesta setmana us proposem l’amena lectura del següent llibre: “Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños 
hablen” de Adele Faber i Elaine Mazlish. 
 
https://drive.google.com/file/d/1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o/view?usp=sharing 
 

  RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

Benvolgudes famílies:  
 
Primer de tot i el més important és que desitgem que estigueu bé. Dit això volíem comentar-vos que, cal que recordeu que les tasques les                         
han de realitzar els vostres fills/es de manera autònoma. És important respectar la seva ortografia natural, la seva manera de treballar, el                      
seu traç, les seves representacions… 
Això no vol dir que no els hi ajudeu però, si veieu algun error, ho podeu parlar amb ells perquè se n’adonin però no els hi corregiu.  

https://apps.apple.com/us/app/google/id284815942
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-04-01/google-animales-3d-tigre_2524932/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix
https://apps.apple.com/nz/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305
https://view.genial.ly/5e78c6d90fcfb90d9fa4dd48
https://view.genial.ly/5e78c6d90fcfb90d9fa4dd48
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o%2Fview%3Fusp%3Dsharing


Per nosaltres és molt important saber en quina etapa evolutiva i d’aprenentatge es troba el vostre fill/a en aquest trimestre. 
 
Molt agraïdes. 
L’equip de mestres i especialistes de Cicle Mitjà 
 

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

● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor 

● Les propostes diàries que us oferim assenyalades en color blau turquesa seran les activitats de retorn corregides per la                   

mestra. Les altres activitats es podran enviar i es farà una valoració global qualitativa. 

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

● 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 

 MÚSICA / MEDI 

 No ens desdibuixeu  

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

El dia 5 de juny es celebra cada any el dia mundial            

del medi ambient.  

 

● Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a 

internet 

● Full de paper i alguna cosa per dibuixar 

● Càmera de fotos 

Us recomanem que escolteu i canteu en família        

aquesta cançó: 

“NO ENS DESDIBUIXEU” ENCARA HI SOM A TEMPS 

Us deixem aquí una fitxa amb la lletra per si us és més              

pràctic.  

 FITXA DE LA CANÇÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing


Si ens vols saber més coses fes clic aquí 

DONA LA NOTA, encara hi som a temps és una          

iniciativa que pretén que els nens i nenes, nois i          

noies dels centres educatius de Catalunya prenguin       

consciència sobre el moment que vivim      

d’emergència climàtica i ambiental, i participin de       

forma activa en el seu entorn més proper. 

Per saber més coses del projecte o participar-hi de         

forma més activa trobareu més informació AQUÍ 

I que després feu una reflexió en família de les coses           

que podem fer a nivell personal per ajudar una mica a           

millorar les condicions ambientals dels nostre planeta. 

Podeu fer un dibuix, una frase, una fotografia o un          

petit vídeo d’algun gest que ja feu, o que decidiu com           

a família fer a partir d’ara. 

Ex: Pujar les persianes per aprofitar la llum del sol,          

separar les escombraries per reciclar cada cosa al seu         

contenidor... 

Com que som escola verda, ens agradaria tenir un         

petit recull d’aquests dibuixos, fotos i frases. Així que         

us agrairíem que ens ho feu arribar al nostre correu:          

escolaverda@torrojaimiret.com  

 

RELIGIÓ:  Les persones han creat cadires, cases, coberts, plats, 
vestits, televisors, ordinadors, telèfons... tot això 
gràcies al regal de Déu. 
https://drive.google.com/file/d/1L0A7hv-rBFHKmHuO
M_Hp29b7acBwGurQ/view?usp=sharing 
I nosaltres els homes i dones la gaudim, l’admirem, 
l’utilitzem i la TENIM QUE CUIDAR a la natura. 

https://www.diesinternacionals.cat/calendari/101/2020-06-05/
https://www.diesinternacionals.cat/calendari/101/2020-06-05/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://drive.google.com/file/d/1L0A7hv-rBFHKmHuOM_Hp29b7acBwGurQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L0A7hv-rBFHKmHuOM_Hp29b7acBwGurQ/view?usp=sharing


Podries pensar les coses que pots fer tu a casa, a 
l’escola, al parc...per cuidar la natura: 
· Fes una llista. 
· Dibuixa l’acció del que pots fer, en forma de còmic o 

àlbum... 
Si voleu enviar-me la feina ho podeu fer al correu: 
bear@torrojaimiret.com  

 

RECORDATORI DE TASQUES DE SUPORT DURANT EL CONFINAMENT 

Cicle Mitjà: 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-25-29-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-mitja-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/ 
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