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SETMANA 9 

 

Del 8 al 12 de juny 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. 



 

LLENGUA CATALANA 

ACTIVITAT 1: LES PARAULES PERDUDES 

En aquesta activitat farem un recordatori d’alguns continguts que hem treballat al             

llarg d’aquest curs.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Completa aquesta taula seguint l’exemple que es mostra. Si no les ompliu totes, no              

passa res, però esforceu-vos per omplir-la al màxim! ENDAVANT! 

LLETRA MONOSÍL.LABA BISÍL·LABA TRISÍL·LABA AGUDA PLANA ESDRÚIXOLA 

G gat geni guitarra guineu gallina gènere 

M       

A       

T       

R       

S       

C       



E       

B       

L       

I       

D       

N       

O       

P       

F       

 

 

 

 
 

 

1. A través del word que us passem.  

2. Amb una fotografia de l’activitat.  

   



 

LENGUA CASTELLANA 

ACTIVIDAD 2: ¡INVENTAMOS! 

 

Hoy vamos a meternos en la piel de Cali y por un momento vamos a ser unos                 

PUBLICISTAS! 

Piensa en un producto nuevo, que nadie conozca, y prepara el anuncio que              

aparecería en una revista. 

Para ayudarte a pensar, responde primero a las siguientes preguntas y después crea             

tu anuncio. 

1. ¿De qué tipo de producto se trata? Explícalo. 

2. ¿Para qué sirve? 

3. ¿Qué ventajas tiene? 

4. Escribe la información que aparecerá en el anuncio: 

★ Nombre del producto: 

★ Texto sobre el producto y sus cualidades: 

★ Eslogan o frase publicitaria. 

★ Dibujos o imágenes que aparecerán. 

Por último, diseña tu anuncio con todos los elementos descritos antes. 

● Te damos algunos consejos: 

- Ocupa todo el espacio de la hoja. 

- Haz buena letra y revisa las posibles faltas de ortografía. Recuerda que hay             

muchas maneras de hacer letras bonitas. 



- Pinta los dibujos con lápices de colores. Recuerda pintar bien y que no             

queden espacios en blanco. 

- Resigue los dibujos y las letras con rotulador. No te olvides de borrar la              

goma después. 

- Pinta el fondo de tu hoja, siempre quedará más atractivo. 

Recuerda: imaginación, creatividad, atractivo, único y bien       

realizado. Siempre puedes hacer un borrador y luego hacer el definitivo. 

Os dejamos algunos ejemplos para que podáis coger ideas. 

 



 

Si te animas, después de crear tu anuncio puedes grabarlo con un audio o un vídeo y                 

enviarnoslo. 

 

 

 
 

 

1. La ficha a través del word que os pasamos.  

2. El anuncio a través de una fotografia.  

   



 

ACTIVITAT 3: SOM ARQUITECTES! 

Com bé ens ha explicat el Jau en aquest capítol ell somia en ser arquitecte. Així doncs,                 

igual que hem fet amb la Cali, us proposem una activitat perquè us convertiu en uns                

autèntics ARQUITECTES! 

 

1. Has de dibuixar el plànol de la teva habitació (en un full en blanc). 

 

  

 

 

 

 

 

❏ Primer de tot ves a la teva habitació. 
❏ Fes una bona observació de l’espai: forma del terra, la situació dels            

mobles, on és la porta, si hi ha finestra, etc. 

❏ Després recull tot el material necessari per poder fer el dibuix: paper, llapis, goma i               

colors. 

❏ Ara, és el moment de començar. Mira bé els models que t’hem deixat, segur que et                

donaran idees. I recorda, el dibuix l’hem de fer com si el veiguéssim des de dalt. 



2. Un cop hagis acabat el teu plànol, et tocarà fer la següent part de l’activitat. 

● En aquesta activitat treballarem el perímetre.  

 

                     

● Mira el següent vídeo per fer-ne memòria. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRu23LfHfuo 

ACTIVITATS: 

1. Calcula el perímetre de la teva habitació utilitzant les següents mesures: 

UNITAT MESURA  COSTAT 1  COSTAT 2  COSTAT 3  COSTAT 4  PERÍMETRE 
TOTAL 

peus       

pams       

metre       

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRu23LfHfuo


2. Ara calcula el perímetre del teu llit i de l’armari de l’habitació. Després tria quatre               

objectes més que tinguis a l’habitació i calcula’n el seu perímetre.  

OBJECTE  SUMA COSTATS  PERÍMETRE TOTAL 

llit    

armari    

1-   

2-   

3-   

4-   
 

 

 

 

 

 

1. A través del word que us passem.  

2. Amb una fotografia de l’activitat.  

 

 

  



 

LLENGUA ANGLESA 

ACTIVITAT 4:  

Hello everyone, 

Aquesta setmana sereu ajudants d’arquitectes. Teniu el plànol d’una casa amb 

el que us haureu de fixar molt per poder contestar unes preguntes. Caldrà que 

etiqueteu les habitacions que té i també que esbrineu què signifiquen alguns 

símbols que habitualment trobem en els plànols. Good luck! 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=english&t=0t5b4tfvf3&l=zl&i=s

uzzuu&r=qm 

Recordeu que en acabar cal clicar a “terminado” i escriure el nom, cognom i 

classe.  

Have a nice week! 
  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=english&t=0t5b4tfvf3&l=zl&i=suzzuu&r=qm
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4th&s=english&t=0t5b4tfvf3&l=zl&i=suzzuu&r=qm


 

EDUCACIÓ MUSICAL 

ACTIVITAT 5:    JUGUEM I APRENEM!!! 
Aquesta setmana et porto 3 jocs musicals per repassar conceptes treballats i aprendre també 

coses noves!!  

I molt important… passar-ho molt bé! 

 

Recordes les notes musicals? 

Repassa-les bé la seva posició al pentagrama abans de jugar: 

 

 

5.1. Molta atenció!!! Tren en marxa!!!         
Fes petar els globus perquè cada nota caigui al seu vagó! Hi ha 7 nivells de joc. 

 

Entra a l’enllaç i escriu el teu nom i curs. 

Fes clic a iniciar i ….. fes punteria !!! Si no estàs satisfet amb la teva puntuació ho pots tornar 

a intentar. SORT! 

Jo veuré com ho has fet!! 

 

 

       https://wordwall.net/play/2684/402/636 

https://wordwall.net/play/2684/402/636


 

5.2. Ara recordarem figures, instruments i notes! Llegeix bé la pregunta i  clica la resposta 

correcta. segur que ho fas súper bé!  

  

  

  

 

 

          https://wordwall.net/play/2379/368/584 

 

5.3. SONG MAKER. 
Experimenta amb la música. Pots crear una melodia i posar-li un ritme. 

Cada quadrat és una nota i a la part inferior tens la percussió. Pots canviar el tempo i els                   

instruments . També pots guardar-la i enviar-la. 

Abans de jugar mira aquest tutorial . 

 

 

 

                                      Song Maker Tutorial 

 

            COMENCEM????? 

 

            Song Maker 

 

https://wordwall.net/play/2379/368/584
https://www.youtube.com/watch?v=2a06SL-xYyI
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


OPCIONAL: 
Quan tinguis la teva cançó , si me la vols compartir, clica a SAVE  

i et sortirà un enllaç. Clica a copy link i amb el botó dret del ratolí copia i                   

enganxa-ho al full de WORD que adjunto. 

 

➤     Per acabar, què tal una mica de HIP HOP?? A veure si animes la teva família a ballar 

amb tu! 

  

   Do The Dab with Blazer Fresh! | GoNoodle 

 

 

 

  

 

 

ACTIVITATS 5.1 I 5.2 . - s’envien directament. Posa el nom i juga. 

ACTIVITAT 5.3- A través del word que et passo. (ENVIAMENT OPCIONAL!!!!) 
 

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


 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT 6: REPTE D’HABILITAT 2 

QUINA HABILITAT TENS? 

 

Ja has escollit quina habilitat faràs i ho has practicat. T’aconsello que ho continuïs              

practicant una mica més perquè et surti perfecte. Quan ho tinguis a punt                 

hauràs de gravar-te amb vídeo i enviar-ho. 

   RECORDA: 

Et deixo aquest enllaç, on pots veure gran quantitat de vídeos amb exemples. 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/  

Amb tots els vídeos que envieu faré un muntatge i el posaré al bloc, així podreu veure als                  

vostres companys i companyes!!! 

Si no vols que el teu vídeo surti al bloc diga-ho quan l’enviïs. 

 

Envia el vídeo per correu electrònic a 

la teva tutora. 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.ccma.cat/tv3/zona-zaping/zona-web/fitxa/113861/


https://www.wetransfer.com  

 

 
 

  

https://www.wetransfer.com/


 

REFLEXIÓ SETMANAL DE LES TASQUES (setmana 9) 

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. 

  

 

 

 

 
 

 


