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SETMANA 7 

 

Del 25 al 29 de maig del 2020 

 

 

RECORDEU 

 

LLEGIU SENCER EL DOCUMENT ABANS DE FER LES TASQUES. TOTES          

LES EXPLICACIONS ESTAN EN AQUEST DOCUMENT. ALS DOCUMENTS        

WORDS NOMÉS HI HA L’ACTIVITAT, NO L’EXPLICACIÓ. 
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LENGUA CASTELLANA 

ACTIVIDAD 1: CLASIFICACIÓN DE PALABRAS 

  

Separa las siguientes palabras y señala la sílaba tónica. Fíjate en el ejemplo.               
Posteriormente pinta el bombo tal y como muestra la leyenda. 

Caligrama Ca - li - gra - ma Sartén  

Álbum  Ventana  

Ayer  Carátula  

Matemáticas  Planeta  

Libro  Número  

Magnífico  Optimista  

Tractor  Imaginar  

Hoja  Balón  

Trágico  Sábado  

Campana  Lápiz  

Caracol  Médico  

Compás  Aula  

Brújula  Carpeta  

Algodón  Árbol  
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TENÉIS 3 OPCIONES 

Imprímelo y píntalo con colores o rotuladores. Escanealo o haz una fotografía y nos lo                

mandas.  

 

 Lo puedes pintar directamente en el WORD siguiendo estos 3 sencillos pasos: 

a. Clica 2 veces la palabra que quieras pintar para seleccionarla. 

 

b. Escoge la opción de formato, situada a la parte de arriba.  
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c. Clica el lugar dónde pone: relleno de forma y escoge el color.  

 

 Copia el bombo en una hoja en blanco, apunta las palabras y las pintas según la  

       leyenda.  

 

 

 

 

 

 

1. A través del word que os pasamos.  

2. Con una fotografía de la actividad.  
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CONEIXEMENT DEL MEDI 

ACTIVITAT 2: LA LÍNIA DEL TEMPS 

En aquesta activitat et demanem que facis una línia del temps             

de la teva vida. 

 

Has de crear una línia on apareguin tots els anys, des de que vas néixer, fins ara, l’any                  

2020. A cada any hauries d’escriure algun esdeveniment important que t’hagi passat.             

Possiblement, hi haurà moltes coses que no recordaràs, però estem segures que els vostres              

pares i mares tenen gravats molts moments especials i/o importants que heu viscut al llarg               

d’aquests anys.  

 

 

 

Com et sigui més còmode:  

a. A l’ordinador: mitjançant el WORD o      

alguna altra aplicació que conegueu.  

b. A mà. Dibuixeu-la en un full en blanc,        escanegeu-la o feu una fotografia i      

envieu-la 

A la vostra línia del temps podeu afegir imatges o dibuixos per tal que sigui més                

atractiva.  

A continuació us deixem un exemple que us han fet la Cali i el Jau.  
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ESPEREM QUE US AGRADI! 
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MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT 3: TREBALLEM RESULTATS 

Nois i noies ha arribat el moment de treballar amb els resultats del repte “El posa i treu                     
en planxa”. Estem molt contents amb els vostres reptes i per això volem continuar               

treballant amb ells. Amb els temps que ens vau fer arribar farem un rànquing de la classe! 

 

RESULTATS REPTE 4t A 
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1. Amb els resultats de cada company/a, elabora el rànquing de la classe. 

 

Rànquing classe - 4t A HOTEL TRANSYLVANIA 

NOM TEMPS 

1.  

2.  

3.  

4.  

...  

19.  
 

1. Quina diferència de temps hi ha entre la primera i la dinovena posició? 

2. Quina diferència de temps hi ha entre el primer i el segon classificat? 

3. Suma el temps dels 5 primers classificats: 

- Expressa-ho en segons. Ex: 250 segons. 

- Expressa-ho en minuts. Ex: 4 minuts i 10 segons. 

2. I si ara els sumes tots? 

- Expressa-ho en segons. 

- Expressa-ho en minuts. 

3. Si aquest repte el fessim durant set dies, quant temps trigariem a fer-lo entre              

tots? 

- Expressa-ho en segons. 

- Expressa-ho en minuts. 

- Expressa-ho en hores. 

10 



Recorda 

UNITATS DE TEMPS 

SEGONS  MINUTS  HORES 
1 s 1 m 1 h 

 60 s 60 m 

 3.600 s 

 

4. Escull 10 dels resultats de la classificació i fes un gràfic de barres.             

Fixa’t bé en la imatge que et deixem a sota per poder-lo elaborar.             

Et recomanem que ho facis en un full quadriculat. 
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3. A través del word que us passem.  

4. Amb una fotografia de l’activitat.  
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LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITAT 4 :  

Hello everyone, 

Aquesta setmana toca fer repàs d’estructures gramaticals que ja hem treballat. Per això us              

dono aquests enllaços diferents. Cada vegada que n’acabeu un heu de clicar a “terminado” i               

escriure NOM, COGNOM i CLASSE. No us n’oblideu cap! 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=English&t=0t5b4tfvf3&l=gf&i=uszuuf&r=hu 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=English&t=0t5b4tfvf3&l=jj&i=tuocu&r=lf 

I després d’haver treballat tant, com a premi, un joc! 

https://www.eslgamesplus.com/verb-to-be-auxiliary-verb-am-is-are-esl-grammar-activity/ 

Have a nice week! 
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EDUCACIÓ MUSICAL 

ACTIVITAT 5:  
 

 
 

Clica l’enllaç https://padlet.com/mmarsans/hiljkemir1uv9wo5 

També ho trobaràs al bloc de música!!!! 
 

I si vols saber la cançó més votada????? ….. aquí la tens: 

https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Avui parlarem del TEMPO musical. Que vol dir?  

El tempo, en música, és la velocitat a la qual cal interpretem una                    
composició musical. És una paraula italiana que literalment               
significa 'temps'. 
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      Ens fixarem en 3 indicadors de tempo: 

 
5.1- Ara anem a jugar junts:  

 

- Clica l’enllaç i introdueix el pin 849858  

- entra a “acceso invitado” amb el TEU NOM.  

- Fes clic a COMENÇAR . Escolta bé la música portant la pulsació.  

- Tria la resposta quan t’ho demanin. Si necessites tornar a escoltar la música 

ho pots fer clicant  “tornar a veure”.  Jo veuré com ho has fet! 

- Preparat?? Som-hi! 

-  
 
                                          Game Pin 

5.2. Ara tu  seràs el músic: Amb el teclat o el ratolí interpreta al tempo que 

desitgis: Allegro, andante, adagio….. Com a tu t’agradi!!!  

Engega els altaveus o posa’t els auriculars i...a disfrutar!!!   És molt xulo!!  

 

Touch Pianist - Tap in Rhythm and Perform Your Favourite Music 

5.3. T’ha agradat la música? Saps de quin compositor era? 
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https://game.educaplay.com/
https://touchpianist.com/


La música que has interpretat es diu “Clar de          
lluna” del compositor Ludwing Van        
Beethoven !!! 

Saps que aquest any celebrem el 250             
aniversari del seu naixement? 

T’agradaria saber més coses d’ell? Com era?       
On vivia? Com treballava? Quins costums      
tenia….? 

Aquí ho pots averiguar. Passa el ratolí per 
sobre de cada lloc i descobriràs els secrets de Beethoven. 

 Beethoven 

Espero que aprenguis moltes coses sobre aquest gran compositor!! 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT 6: REPTE D’HABILITAT 1 

QUINA HABILITAT TENS? 

 

Coneixes aquest programa de TV3? És el Zona Zàping. Un           

programa on emeten videos enviats pels espectadors de moltes         

temàtiques diferents. Hi ha un apartat del programa on les persones           

ensenyen les seves habilitats.  

 
 

 

Tal i com diu el títol “QUINA HABILITAT TENS?”, hauràs de pensar i practicar                
molt alguna habilitat que puguis fer utilitzant qualsevol material o sense. Pots              

fer-ho sol o amb l’ajuda d’algun familiar. La setmana que ve hauràs d’enviar-me el              

vídeo amb la teva habilitat. Amb tots els vídeos faré un muntatge i el posaré al bloc, així                  

podreu veure als vostres companys i companyes!!! 

Et deixo aquest enllaç, on podràs veure gran quantitat de vídeos amb exemples que podràs               

utilitzar, o simplement inspirar-te. En la part baixa de la pàgina, on posa ZONA WEB és                

on hi ha tots aquests vídeos: 

https://www.ccma.cat/tv3/zona-zaping/zona-web/fitxa/113861/  

  RECORDA: 
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1. Mira molts exemples. 

2. Pensa bé quina habilitat realitzaràs. 

3. Practica molt l’habilitat perquè surti perfecta, tindràs més        

d’una setmana! 
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REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES (setmana 7) 

NOM:  

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. 
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