
 

 

 

 

  

TASQUES DE 4t 

SETMANA 1 

Del 14 al 17 d’abril del 2020

ESCOLA ALTA SEGARRA 



LLENGUA CATALANA 

ACTIVITAT 1: ACRÒSTIC 

  

 

Així doncs ja veus que la poesia la podem representar de moltes maneres: fent 

un poema, un cal·ligrama o un acròstic. 

 

 

Nosaltres et proposem que facis un acròstic amb el teu nom. Has de pensar en 

qualitats positives que tinguis (sempre pots demanar ajuda als de casa).  

A sota tens  una taula amb tot d’adjectius que et serviran per poder-lo crear 

(pots fer-ne servir d’altres). La teva composició ens servirà com a portada del 

teu PORTFOLI de treball que anirem realitzant aquests dies. 

ADJECTIUS DE CARÀCTER 

A 
amorós/a, apassionat/a, assenyat/a, 

amable, astut/a, atent/a 
B 

bondadós/a, bo/bona, ballarí/ballarina, 

boig/boja  

C 

calmat/calmada, coratjós/coratjosa, 

confiat/confiada, caparrut/caparruda,  

conformista, carinyós/a, curiós/a 

competent, creatiu/creativa  

D 

decidit/decidida, despistat/despistada, 

despert/a, desordenat/desordenada, 

divertit/divertida, detallista, dolç/a 

delicat/delicada  

E 

enginyós/a, entusiasta, esportista, 

entremaliat/entremaliada, estudiós/a, 

enèrgic/a, educat/educada, extravagant, 

encantador/a, 

F 
fidel, franc/a, fascinant, fiable, fabulós/a, 

feliç  

G 
genial, generós/a, graciós/a, gentil, 

gandul/a, golafre, guapo/a 
H hàbil, honrat/honrada, humil, honest/a 

I 

ingenu/a, ingeniós/a, irònic/a, 

imaginatiu/imaginativa, intel·ligent, 

interessant 

J just/a, juganer/a, justicier/a 

Un acròstic és una composició poètica en què les lletres que ocupen 

determinats llocs formen una paraula o frase. 

QUÈ HAS DE FER? 

 



L llest/a, llepafils, llaminer/a, lliure M 
meticulós/a, màgic/a, modest/a, magnífic/a, 

madur/a, mogut/moguda 

N 
nadador/a, natural, nerviós/a, net/a, 

noble  
O 

observador/a, orgullós/a, optimista, 

ordenat/ordenada, original  

P 

panxaconent/a, pinxo/a, polit/polida, 

poruc/poruga, presumit/a, prudent, 

pacient, peculiar, positiu/positiva, 

puntual  

Q quiet/a 

R 

rebel, rialler/a, relaxat/relaxada 

respectuós/a, responsable/a, ràpid/a, 

reflexiu/reflexiva, rondinaire 

S 

serè/serena, seriós/a, simpàtic/a, sincer/a, 

sociable, solitari/ a, somiatruites, 

sorrut/sorruda, segur/a, sa/sana, segur/a, 

senzill/a, solidari/a 

T 

tossut/tossuda, tímid/a, tafaner/a, 

treballador/a, trempat/a, talentós/a, 

tendre, tranquil/ tranquil·la, 

talentós/talentosa  

U únic/a, útil  

V 
valent/a, viu/viva, vàlid/a, valuós/a, 

vertader/a, vital, voluntariós/a 
X ximplet/a, xerraire 

 

També et deixem dos exemples perquè vagis escalfant motors. Ja veus que 

ho pots fer a mà o bé amb l’ordinador. Qualsevol manera que triïs estarà bé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si t’animes, potser per Sant Jordi, podries anar una mica més enllà i escriure 

poemes utilitzant aquesta tècnica. Per Internet tens un munt d’exemples. Si ho 

fas pensa a enviar-nos-ho, ens agradarà molt veure la teva creació! 

A MÉS A MÉS 



LENGUA CASTELLANA 

ACTIVIDAD 2: COMPRENSIÓN LECTORA DEL 

LIBRO DE LECTURA 

De deberes tenías que leer el libro de lectura (4º A Doctor Rus / 4º B Orión 

y los animales magos). Ya sabes que siempre, cuando volvemos de 

vacaciones, hacemos una pequeña ficha para saber si lo has entendido. Como 

hoy volvemos de “vacaciones de semana Santa” toca hacer este Trabajo. 

 

 

Así pues ya sabes toca responder a las preguntes sobre el libro. Lo puedes 

hacer de dos maneras: respondiendo en el documento de Word y enviándolo, o 

bien escribirlo en un folio y enviarlo haciendo una foto o escaneándolo.  

Si escoges esta segunda opción lo puedes hacer así: ejemplo 

 

DOCTOR RUS 
ORIÓN Y LOS ANIMALES 

MAGOS 

Pregunta 1: a) respuesta. 

                  b) respuesta 

Pregunta 2: a) V  b) F 

Pregunta 3: 1a, 2c, etc. 

Pregunta 4: escribir la respuesta 

Pregunta 1: a) respuesta 

                  b) respuesta 

Pregunta 2: 1b, 2d, etc. 

Pregunta 3: escribir la respuesta 

 

 ¿QUÉ TENGO QUE HACER? 

 



MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT 3: BUSQUEM NOMBRES! 

 

 

Has de buscar set maneres diferents per a representar els números què et 

proposem.  

A sota tens dos exemples que et poden ajudar a fer-ho.  

   

 

 

 

 

 

 

 

També tens informació de la representació dels números romans, per si vols 

fer-ne un recordatori. 

ELS NÚMEROS ROMANS 

En l’antiga Roma, els nombres s’escrivien amb lletres majúscules:  

Usaven les regles següents: 

 

 

 

1. Les lletres I, X, C i M es poden repetir 

fins a tres vegades seguides.  

 

III: 3 

XX: 20 

CCC: 300 

QUÈ HAS DE FER? 

 



 

2. Una lletra al costat d’una altra de major 

valor se suma amb aquesta: 

 
 

XV: 15 
LXII: 62 

MCCI: 1.201 

 

3. Les lletres I, X, C escrites a l’esquerra 

d’una altra de major valor es resten: 

 
IV: 4 

XL: 40 
CM: 900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 
 

 

 

 

 

  

2.345 

 

 

 

 

 

  

4.612 
 

 

 

 

 

 

 



CONEIXEMENT DEL MEDI 

ACTIVITAT 4: Kahoot! – UNIVERS 

 

 

Has de pensar sis preguntes, amb les seves respectives respostes (una d’elles 

certa, les altres falses), relacionades amb l’Univers. Recorda que pots consultar 

el dossier per fer l’activitat. D’aquesta manera podrem fer el tancament 

d’aquest tema i ens servirà per repassar. 

Estàs preparat? Doncs som-hi que el temps passa… 3, 2, 1… ENDAVANT! 

Aquesta activitat la pots realitzar al document Word, o bé fer-la en un full i fer-

nos-la arribar a través d’una imatge o escanejant-la. Si esculls aquesta segona 

opció et deixem un esquema del què has de fer. 

Kahoot! Univers 

Pregunta 1: 4 respostes (1 certa) 

a) 

b) 

c) 

d) 

Pregunta 2: 2 respostes (1 certa) 

a) 

b) 

Pregunta 3 3 respostes (1 certa) 

Pregunta 4 2 respostes (1 certa) 

Pregunta 5 4 respostes (1 certa) 

Pregunta 6 3 respostes (1 certa) 

QUÈ HAS DE FER? 

 



LLLENGUA ANGLESA  

ACTIVITAT 5: #STAYHOMEACTIVITIES - 4th grade 1st week 

 

1. Mireu aquest vídeo explicatiu dels demostratius.  

 

https://grammar.cl/Notes/This_That_These_Those.htm 

 

2. Feu la fitxa interactiva a https://www.liveworksheets.com/af154133bu  

Recordeu-vos d’escriure les majúscules. Un cop feta i revisada: 

-  Cliqueu al botó “terminado” i després a l’opció “enviar mis 

respuestas a mi profesora”.  

- Us demanaran escriure el vostre nom complet, curs, 

assignatura i el e-mail de la vostra tutora.  

- És important que feu tots els passos per tal que arribi la feina que 

heu fet.  

 

3. Qui tingui ganes de treballar una mica més, podeu imprimir aquest joc de 

taula i jugar amb algun familiar. Per torns, tireu el dau i digueu la paraula 

que hi falta, qui s’equivoqui passa a la casella anterior. Guanya qui 

arriba primer al final. Podeu enviar-nos una fotografia de com jugueu. 

 

Si no teniu impressora o no podeu imprimir pel motiu que sigui, podeu 

escriure les respostes en un full i enviar-nos la fotografia.  

https://grammar.cl/Notes/This_That_These_Those.htm
https://www.liveworksheets.com/af154133bu


 

 

 

 

 



EDUCACIÓ MUSICAL 

ACTIVITAT 6:  

Hola a tots i totes! 

Durant aquest temps que ens toca estar a casa, la música també ens pot 

ajudar a passar unes bones estones i a la vegada anar repassant cosetes que 

ja sabem... o fins i tot ...descobrir-ne  de noves! 

Quinzenalment rebreu propostes musicals, espero que les gaudiu!! 

1. Avui us proposo una CANÇÓ que hauríem après a l’escola durant 

aquest tercer trimestre per cantar tots junts el dia Mundial del medi 

ambient (5 juny) dins la campanya “Dóna la nota.  Encara hi som a 

temps.” 

Es tracta de tornar el color a una natura cada cop més grisa (fum,               

contaminació)...  Color que  reviu una mica ara que els homes som a casa…! 

 Aquí tens la cançó cantada: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=z5csyfS5B_o&am

p=&feature=emb_logo 

 Aquí la tens amb la base per cantar tu a sobre: 

https://www.youtube.com/watch?v=jI3cE8_1dpE 

 Aquí et deixo la lletra: 

http://petaca.cat/wp-content/uploads/2020/01/lletra-NO-ENS-DESDIBUIXEU.pdf 

QUAN LA TINGUIS PREPARADA M’AGRADARIA REBRE UN VÍDEO 

PER ESCOLTAR COM CANTES EL PRIMER FRAGMENT! (1 MIN 10 

SEG) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=z5csyfS5B_o&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&amp=&v=z5csyfS5B_o&amp=&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jI3cE8_1dpE
http://petaca.cat/wp-content/uploads/2020/01/lletra-NO-ENS-DESDIBUIXEU.pdf


2. ACTIVITAT DE RITME  

Només necessites papers de colors o bé fulls decorats per tu mateix. Pots jugar 

amb el teu pare o germà, germana...     i després amb mi!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=um0aM4rhcgg&feature=

emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=hPnM_lMBYfw&feature=

emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=um0aM4rhcgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=um0aM4rhcgg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=hPnM_lMBYfw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=hPnM_lMBYfw&feature=emb_logo


EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT 7: 

Hola nens i nenes!  

En aquests dies d’estar a casa és bo moure’s una mica. Mireu aquest vídeo: 

https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc 

Us proposo que realitzeu aquests 6 exercicis en els que treballareu la 

coordinació, els desplaçaments, salts, arrossegaments i llançaments. En cas 

que no tingueu algun dels materials necessaris, el podeu substituir per altres 

que tingueu al vostre abast (utilitzeu la imaginació). Podeu realitzar aquests 

exercicis tantes vegades com vulgueu, els podeu modificar i inclús en podeu 

inventar de nous. 

Com que m’agrada veure-us fent activitat física, m’haureu d’enviar una foto 

fent algun dels exercicis que hi ha en el vídeo.  

 

A suar una mica!  

https://youtu.be/Gn7k_xNXYBc


REFLEXIÓ SETMANAL DE 

LES TASQUES  

VALORACIÓ Molt fàcils Fàcils Complicades Difícils 

Com has trobat les feines d’aquesta 

setmana? 

    

 

Quina proposta de treball t’ha agradat més? 

 

 

En quina proposta de treball creus que has de millorar? Per què? 

 

 

 

 

Explica’ns tot el què has après durant la setmana. 

 

 

 

 

Indica’ns la següent informació: 

Dossier lectura Fins a quina lectura has fet? 

El petit Vampir  

El pequeño Vampiro  

 


