
PLA DE TREBALL 4t   SETMANA 1 

 

DIMARTS, 5 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 
 

ANGLÈS 

Pots tornar a veure el vídeo de la setmana passada? Era aquest: https://youtu.be/JmQ_-_Luvv0  
Recordes la feina de la setmana passada? Sí! El cicle de l’aigua. Doncs amb el vídeo i l’activitat que vares fer, ja sabràs com fer 
la feina d’aquesta setmana: “WATER CYCLE QUIZ”. En aquesta activitat has de respondre a les preguntes que et fan buscant la 
paraula apropiada en el banc de paraules (word bank). 
Veuràs que a cada pregunta hi ha una imatge. És una pista! Així et serà més fàcil endevinar la resposta correcta! 
Pots consultar a internet per trobar més informació si ho necessites i també el diccionari online: www.wordrefrence.com 
 

EM POTS RETORNAR UNA FOTO AMB LES PARAULES ORDENADES. NO CAL TOTA LA FITXA. I AIXÍ ET PUC DIR SI CAL 
REVISAR-HO O NO. D’ACORD? ÀNIMS! A VEURE SI ACONSEGUIM 10!!!!                amezquit@xtec.cat 

 
MÚSICA  

 

Avui toca cantar!! En els últims dies d’escola abans del confinament vam començar a cantar una cançó del petit príncep. Com 
que no recordo quina vam fer amb cada grup, us deixo els dos enllaços. Tria la teva cançó! 

https://www.youtube.com/watch?v=_gK9cMZEGCY  (El vanitós) 

https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/el-vanitos  (lletra) 

https://www.youtube.com/watch?v=ou7pxocJp4Q   (El resultat) 

https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/resultat (lletra) 

 
MATEMÀTIQUES 

 

Iniciem una nova setmana d’activitats matemàtiques amb una REPASSADA A L’ESTADÍSTICA. En aquesta primera activitat, 
vull que entreu en aquest enllaç de la web del temps a Maçanet de la Selva: 
 

https://www.eltiempo.es/macanet-de-la-selva.html 
 

Activitat: Agafeu les temperatures DE TOTS ELS DIES DE LA SETMANA i feu una taula de freqüències (dades de cada dia i 
temperatura).  
 

FEU UNA TAULA BEN PRESENTADA I GUARDEU EL PAPER PERQUÈ EL NECESSITAREU PER LA PROPERA ACTIVITAT! 

https://youtu.be/JmQ_-_Luvv0
http://www.wordrefrence.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_gK9cMZEGCY
https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/el-vanitos
https://www.youtube.com/watch?v=ou7pxocJp4Q
https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/resultat
https://www.eltiempo.es/macanet-de-la-selva.html


  

DIMECRES, 6 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

En aquesta sessió primerament  farem un visionat d’un vídeo de HAPPY LEARNING SOBRE L’EDAT DELS METALLS. Aquí teniu 
l’enllaç: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 
 

- Un cop heu vist el vídeo, podeu llegir el petit text per saber una mica com i on vivien les persones de l’edat dels 
metalls. 

- Activitat: Heu d’escriure en un paper un petit resum (2-3 línies) sobre l’edat dels metalls. 
 

GUARDEU AQUEST PAPER PER MÉS ENDAVANT OMPLENAR ELS FORMULARIS. RECORDEU FER UNA BONA PRESENTACIÓ! 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

Després de moltes setmanes tancats a casa ha arribat el moment que tant esperàvem:  
LES NENES I ELS NENS JA PODEN SORTIR AL CARRER!  
 

Però això no vol dir que hagi acabat el confinament i que tot hagi tornat  ser com abans. De fet, has de seguir unes normes 
importants cada cop que surts a passejar, oi?  Saps quines normes són i perquè cal complir-les? 
 

ACTIVITAT: LLEGEIX EL DOCUMENT, RESPON LES PREGUNTES I FES LES TEVES REFLEXIONS! 
 

EN ACABAR FES UNA FOTO PER ENVIAR-LA AL MEU CORREU:                avadill5@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana m’agradaria que féssiu un ball, el que vulguis, pots fer-lo sol o sola, o en petit grup si algú de la teva família 
vol ballar amb tu. Ho pots fer de dues maneres: 

1-Copiant una coreografia ja feta, tipus “just dance”.             2-Inventant una coreografia per la cançó que més t’agradi. 

Practica tantes vegades com vulguis, al final intenta memoritzar els passos, si pots. Quan creguis que ja ho fas bé, fes-li el ball 
a alguna persona amb la que visquis i et farà una valoració seguint els següents 3 punts: 

1-Hi ha coordinació de moviments en el grup                     2-Els moviments s’adeqüen al ritme de la música.                                                                                                           
3-Els passos de ball estan ben executats. 

No cal que m'enviïs el video del ball, tot i  que m’agradarà molt veure-us si ho feu. Envia’m la valoració del ball que has  fet, 
i explica’m que es el que ha sigut més difícil del ball:                           xmerchan@xtec.cat 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs


  

DIJOUS, 7 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
A partir de la taula de freqüències que vau fer en la primera activitat d’aquesta setmana, heu de fer un gràfic de barres de 
totes les temperatures. Ho podeu fer al mateix paper.   
 
Recordeu que aquest gràfic l’hem de fer analitzant la taula de freqüències, ha d’estar ben presentat i amb diferents colors 
perquè es vegin molt millor les temperatures.  
 
FEU UNA GRAELLA BEN PRESENTADA I GUARDEU EL PAPER PERQUÈ EL NECESSITAREU PER LA PROPERA ACTIVITAT! 
 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

EL CALIGRAMA 
¿Qué pasa si unimos dibujo y texto? ¿Sabes qué es un caligrama? ¿Los caligramas son dibujos o poemas? ¿O son las dos 
cosas? 
 
ACTIVIDAD: MIRA EL DOCUMENTO DEL CALIGRAMA Y REALIZA LAS ACTIVIDADES.  
 

HAZ UNA FOTO CUÁNDO ACABES LA ACTIVIDAD Y LA MANDAS A MI CORREO:                       avadill5@xtec.cat 

 
MEDI  

 

CONSTRUÏM UN DOLMEN A CASA! 
 

Activitats: Un cop heu vist el vídeo sobre l’edat dels metalls i seguint els exemples que hem vist de la prehistòria, volem que 
construïu un DOLMEN amb qualsevol material que tingueu: Pedres, plastilina, etc. 
 

A més també has d’emplenar el formulari de les tres etapes de la prehistòria! Agafa els resums que vas fer de les etapes i 
l’escrius al formulari. 
 

FES-LI UNA FOTO AL DOLMEN PER ENVIAR-LA AL MEU CORREU:                   avadill5@xtec.cat 
EMPLENA EL FORMULARI DE LES TRES ETAPES DE LA PREHISTÒRIA. 



  

DIVENDRES, 8 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

 

Avui repassarem com dir l’hora que és en anglès.  
Pots anar a aquest link:          https://www.liveworksheets.com/jk18932ce 
Completa la fitxa interactiva. És autocorrectiva, quan acabis cliques a “finish” i et sortirà “check your answers” i clicant et dirà 
les que tens bé i malament. Així ho pots repassar. Si tens problemes per entrar al link, també ho pots fer amb el document 
pdf que s’adjuntarà. 
 

Aquesta activitat és VOLUNTÀRIA, però com que és molt fàcil, recomano que la facis!  
 

 
MATEMÀTIQUES 

 
Aquesta setmana l’activitat final no serà un formulari. Aquí us deixo la última activitat: 
 

Què esmorzem a casa? 
- Haureu de fer una taula de freqüències per saber que esmorza cada membre de la casa.  

- Un cop heu recollit aquestes dades, haureu de fer una gràfic de barres. 

- BONA PRESENTACIÓ I BEN MACO!!! 

FEU UNA FOTO DE LA TAULA DE FREQÜÈNCIES (PRIMERA ACTIVITAT), DE LA GRÀFICA DE BARRES (SEGONA ACTIVITAT) I 
D’AQUESTA ACTIVITAT I HO ENVIEU AL MEU CORREU:                         avadill5@xtec.cat 

 
LECTURA I COMPRENSIÓ  
 

DESAFIAMENT AMB LLAPIS i PAPER 1:  
 
Demà ja és divendres, així que us sembla si anem a preparar un joc per jugar amb la família? És ben fàcil. Al següent enllaç, 
trobareu tot el que necessiteu saber per poder-lo fer. Llegiu amb molta atenció perquè no se us escapi cap detall: 
 

https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/documents/curriculum/desafiaments_amb_llapis_i_paper_2_el_parany.p
df 
 

ESPERO LES VOSTRES FOTOGRAFIES AL MEU CORRREU:                     avadill5@xtec.cat 
 

 Molt bon Cap de Setmana!! 

 

https://www.liveworksheets.com/jk18932ce
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/documents/curriculum/desafiaments_amb_llapis_i_paper_2_el_parany.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/documents/curriculum/desafiaments_amb_llapis_i_paper_2_el_parany.pdf
mailto:avadill5@xtec.cat

