
 

 

 
 

 
 

Tasques 4t 
 

SETMANA 6 

 

Del 18 al 22 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. 
 

 



MATEMÀTIQUES 

 

ACTIVITAT 1:  AcTRIvitats 
 

Us proposem un repte matemàtic que no 
us deixarà pas indiferents!  

 
 

Per refrescar la memòria en relació als números romans et deixem aquest vídeo. 
Mira’l abans de fer l’activitat! 

 

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

 

A mesura que ens aneu enviant les vostres respostes (a través de fotografies, words, 
vídeos…) us anirem passant els següents vídeos relacionats.  

 
 
 
 
 
 

TENIU TEMPS FINS DIMECRES PER ENVIAR-NOS LA PRIMERA RESPOSTA! 

 
 
 
 

PLANTEGEM I COMENCEM A PENSAR  
 

 
https://youtu.be/v8tlzPtugJU?list=PLTJatQ6w11aX0zHgMW0jguV9Vv88o62kT 
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LLENGUA CATALANA 

ACTIVITAT 2: L’IMPERI ROMÀ 
Avui farem un viatge en el temps… viatjarem milers 

d’anys enrere per tal de conèixer com vivien els 

nostres avantpassats, concretament, els romans! 
De ben segur que us sorprendran i us adonareu que no 

eren tan diferents a nosaltres. Esteu preparats?  

 

Mireu el vídeo d’aquest enllaç i contesteu les preguntes que teniu a continuació: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 

1.       Segons la llegenda, com va ser fundada la ciutat de Roma? 

2.       Quants anys fa que es va fundar Roma? 

3.       Qui té el poder en una Monarquia? 

4.       Qui pren les decisions en una República?  

5.       I en un Imperi, qui mana? 

6.       Anomena tres llocs que van conquerir els romans: 

7.       En quins tres grans grups socials s’organitza la societat romana? 

8.       Com s’anomenaven els soldats de l’antiga Roma? 

9.       Per a què servien els aqüeductes? 

10.   Anomena tres espais propis de la comunitat romana. 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k


11.   Quina etapa va començar després de la caiguda de l’Imperi Romà? 

 12.   Pinta totes aquelles paraules que relacionaries amb els romans: 

Emperador Piràmide Aqüeducte Homínid Paleolític 

Amfiteatre Arquitecte Laboratori Conqueridor Ordinador 

Balneari Esclau Internet Pont Ròmul i Rem 

Telescopi Edat de pedra Legionari Llatí Imperi 

 

13.   Escriu aquelles 3 idees que hagis trobat més importants d’aquest vídeo: 

a.  

b.  

c.  

 

 

 

 

1. A través del word que us passem.  

2. Amb una fotografia de l’activitat.  
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CONEIXEMENT DEL MEDI 

ACTIVITAT 3: APRENEM PARAULES NOVES 

Amb aquesta activitat aprendràs noves paraules relacionades amb els romans d’una manera            

divertida! N’hem seleccionat unes quantes, les més importants, i les hem classificat en             

diferents grups.  

Recorda que sempre que no sabem una paraula tenim el diccionari per poder-les conèixer.              

Et deixem l’enllaç a la viquipèdia perquè puguis fer les consultes que necessitis. 

 

1. Has de resoldre la següent sopa de lletres. En ella trobaràs diferents paraules              

relacionades amb l’imperi romà: la seva població, els seus edificis, els seus transports             

i com s’organitzaven políticament. 
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Les paraules les podeu trobar en totes direccions: en horitzontal, en vertical, en diagonal, de               

dreta a esquerra, i d’esquerra a dreta. 

      Per realitzar aquesta activitat tens tres opcions: 

1. En el document Word que t’adjuntem trobaràs els passos per poder fer la sopa de               

lletres directament al document.  

2. També la pots imprimir, realitzar-la, i fer-li una fotografia. 

3. Si no tens ordinador o impressora et proposem una altra opció:  

Crear una sopa de lletres amb 12 de les paraules que et donem (dues de cada grup).                 

Només has de crear una graella (tu decideixes el número de files i columnes) en un                

full quadriculat, col·locar-hi les paraules, i emplenar els espais buits amb tot de lletres.              

Per últim només l’has de resoldre. 

2. Escull una paraula de cada grup i busca la seva definició a la viquipèdia. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada 

GRUP PARAULA DEFINICIÓ 

Classes socials   

Persones   

Política   

Transports   

Campaments militars   

Edificis   
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3. A través del word que us passem.  

4. Amb una fotografia de l’activitat.  
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EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

ACTIVITAT 4: RECREACIÓ     

D’IMATGES  

Aquí us proposem un nou repte!  

Potser ja n’has sentit parlar o l’has vist a la televisió. Aquest curiós repte va sorgir a l’inici del                   

confinament, quan es va crear el compte a Instagram anomenat Tussen Kunst &             

Quarantaine, que en holandès significa Entre art i quarantena.  

En pocs dies aquest “challenge” es va fer popular arreu del món. 

Els mestres de Cicle mitjà ens hem animat i us hem fet una mostra. Mireu, mireu! 

https://drive.google.com/open?id=1UYJkKmFhoFssJHrjIQVGEi8swKAqR_Xq 

 

A veure si sou capaços de recrear una obra d’art de la millor manera possible amb                

elements que tingueu per casa! El podeu recrear de manera individual, o bé en grup                

(amb els vostres pares, germans, mascotes, etc.) i enviar-nos una foto.  

Estem impacients per veure com us ho feu! Segur que molts de vosaltres ens sorprendreu!  

Després de fer-ho ompliu la fitxa que teniu més a vall per tal de conèixer més informació                 

sobre l’obra d’art que heu seleccionat. Endavant! 

Exemples:  

- També et deixem aquests dos vídeos de l’InfoK: 
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https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/un-challenge-amb-art/colecci
o/15330/6037312/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/els-challenges-de-linfok/mes-art-challenge/coleccio/15330/6
037445/ 

- Si busqueu al GOOGLE podreu trobar més imatges: tussen kunst en            

quarantaine. Aquí us deixem algunes imatges per tal que pugueu anar entrant en             

escena! 

 

 

FITXA A EMPLENAR:  

 

Títol de l’obra: 

 

Nom del pintor: 

 

Any de naixement del pintor: 

 

Any del quadre: 

 

Material utilitzat: 

 

Estil: 

 

Altres obres del pintor:  
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1. Amb una fotografia de l’activitat.  

2. A través del word que us passem.  
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LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITAT 5:  
Hello everyone, 

Aquesta setmana a l’àrea d’educació artística us toca fer un challenge molt divertit, així que 

no podíem desaprofitar l’avinentesa per seguir practicant anglès a través de l’art. Com cada 

setmana, us deixo aquí un enllaç a una fitxa interactiva: 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=English&t=0t5b4tfvf3&l=xe&i=fzszzn

&r=ze 

Per veure el vídeo que teniu a l’inici, us aconsello que us activeu els subtítols que teniu a 

baix a la dreta que segur que us ajudaran a entendre millor. Recordeu que l’important no és 

entendre-ho tot fil per randa, sinó entendre una idea general del que s’explica. El podeu 

veure tantes vegades com considereu.  

Tingueu present també que per poder fer algunes activitats i que funcionin correctament 

haureu de fer servir el navegador Chrome o Safari i tenir-los actualitzats, del contrari, pot ser 

que no us vagi del tot bé. 

Al acabar, doncs com ja sabeu: cliqueu a “terminado” i IMPORTANT: escriviu el vostre 

nom, cognom i classe. Alguns de vosaltres encara esteu escrivint el nom o el correu 

electrònic de la mestra i així no podem saber qui ha fet l’activitat i per tant no la podem 

valorar. 
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Have a nice week! 
  

12 



 

ED. FÍSICA 

ACTIVITAT 6 : REPTE DE PERCUSSIÓ CORPORAL 2 

Continuarem el treball de percussió corporal començat la setmana         

passada! Ja hauries d’haver escollit quin tipus de coreografia fas (copiada,           

copiada-inventada o inventada) i haver començat a preparar la teva          

coreografia de percussió corporal!!! 

  RECORDA: 

El repte que et vaig proposar era crear una coreografia amb la cançó               

Sopa amb trossets de pa utilitzant la percussió corporal. Utilitza mans, peus,                

pit, cuixes, espatlles i les parts del teu cos que et vinguin de gust. Quins objectes que tens                  

per casa pots afegir a la coreografia? I si vols, implica algú de la teva família i creeu junts la                    

coreografia (això és opcional). Us deixo un enllaç amb la cançó: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn1ytAtKymU 

La coreografia que facis, pot ser: 

1. Copiada. En aquest enllaç hi ha la coreografia de la cançó Sopa amb trossets              

de pa amb un tutorial que explica com fer-la. 

 https://www.youtube.com/watch?v=IPbrJdO2kPE&t=92s 

2. Copiada - inventada. Pots copiar les parts que t’agradin del vídeo anterior i             

inventar-te les que no. 

3. Inventada. Pots inventar-te tota la coreografia, fent percussió corporal. 
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Aquesta setmana ja has de gravar el vídeo de la teva coreografia.                  

També hauràs d’escollir la durada d’aquest vídeo, que pot ser: 

● 1 minut (el primer minut de la cançó) 

● Tota la cançó (apte pels més valents i valentes!) 

 

 

Envia el VIDEO de l’activitat per correu electrònic. 

En cas que l’arxiu sigui massa gran per enviar-lo per correu i no sàpiguis com fer-ho, pots 

utilitzar la següent pàgina web: 

https://www.wetransfer.com  
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REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES (setmana 6) 

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. 

  

 

 

 

 

Indica’ns la següent informació: 

Dossier de lectura Fins a quina lectura has fet? 

El petit vampir  

El pequeño vampiro  
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