
PLA DE TREBALL 4t   SETMANA 4 

 

DILLUNS, 25 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

RECORDEM LES OPERACIONS BÀSIQUES D’AQUEST CURS! Durant aquesta setmana recordarem les operacions 
bàsiques que hem treballat durant aquest curs. Primerament, en la vostra llibreta o en un paper, heu de fer aquestes 
operacions. GUARDEU AQUEST FULL PER L’ACTIVITAT DE DEMÀ! 
 

154871 + 788971                              98544 – 48599                               45 + 15 – 23 + 10 x 3 =  
 

6784895 + 1265148                          85475 – 69524                              (12 + 15) + 20 – 7 + 8 x 6 =  
 

Recordeu l’ordre de les operacions combinades: 
- Primer s’han de fer les operacions de dins del parèntesis. 

- Segon s’han de fer les multiplicacions o divisions, depenen de l’operació que hi hagi primer. 

- Tercer s’han de fer les sumes o restes, depenen de l’operació que hi hagi primer. 

 
LLENGUA CATALANA 

 

Amb coses que tinguis per casa crea el TEU MINI MÓN! 
 

Un cop construït pensa un títol i escriu-lo fent un rètol ben bonic. Després fes-li una fotografia i un cop fet tot això 
respon a les preguntes del document. Us esperem! Estem molt encuriosits en el que creareu! 
 

 

EN ACABAR ENVIEU LES VOSTRES FOTOGRAFIES AL MEU CORREU:                               avadill5@xtec.cat 

 
PLÀSTICA 

 

Agafa un objecte i fes un dibuix en diferents perspectives, per davant, per darrere, per sobre, sota…  

Si vols pots fer primer les fotografies i després el dibuix o simplement amb observació. 

ENVIAR A:                       plasticalesarrels@gmail.com 

mailto:plasticalesarrels@gmail.com


  

DIMARTS, 26 DE MAIG  

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Aquesta setmana et proposo dues tasques. La primera és molt senzilla, com a cloenda del tema que hem estat 
treballant: “The water cycle”. És la fitxa English 1 que adjuntem.  
 
Veuràs que hi ha dues pàgines: la primera fa referència al cicle de l’aigua i els tres estats (sòlid, líquid i gas), i la 
segona fa referència als canvis d’estat. Crec que amb tot el que hem estat treballant et serà fàcil completar-les! 
Si d’alguna paraula no coneixes el significat, et pots ajudar amb el traductor o el diccionari online: 
www.wordreference.com 
 
La segona tasca és un dictat que està explicat a la casella del divendres. 

 
MÚSICA  

 

Prepara crispetes! I mira aquest vídeo de 60 minuts! Gaudeix de les imatges i sobretot del vincle entre la música i 
el moviment. 

 https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw 

 
MATEMÀTIQUES 

SEGUIM RECORDANT LES OPERACIONS BÀSIQUES. AVUI FEM LES MULTIPLICACIONS I LES DIVISIONS: 
 

HAS D’ESCRIURE LES TAULES DE MULTIPLICACIÓ DEL 6, 7 , 8 i 9. 
 

RECORDES LES NOSTRES DIVISIONS??? DONCS SOM-HI, ANEM A FER-LES! RECUPEREU EL VÍDEO I EL DOCUMENT 
QUE US HE ENVIAT DE COM FER LES DIVISIONS! 
 

125 : 8                                   428 : 6                                  5473 : 7                                 4261 : 11 

ENVIAR UNA FOTOGRAFIA DE LA TASCA DE DILLUNS I DE DIMARTS AL MEU CORREU:              avadill5@xtec.cat 

http://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nQ5eUJNXrMw


  

DIMECRES, 27 DE MAIG  

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

En aquesta sessió veurem un vídeo sobre LA HISTÒRIA DE L’ESCRIPTURA. Aquí teniu l’enllaç: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE 
 

Un cop heu vist el vídeo, us convido a llegir el text L’APARICIÓ DE L’ESCRITURA a on trobareu informació important. 
 

GUARDEU AQUESTA LECTURA-PAPER PEL DIJOUS, LA NECESSITAREU PER FER LA SEGÜENT ACTIVITAT. 
 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

El curtmetratge d'animació MARIZA , va ser creat el 2008 per Constantine Krystalli.  
 
La pel·lícula tracta sobre com un pescador intenta convèncer el seu ruc Mariza perquè porti el peix que ha pescat al 
poble més alt de la seva illa per tal de vendre’l. Mariza es nega a pujar el camí amb aquella pendent tan marcada. 
El pescador utilitza diversos mètodes per fer moure l’ase...Quin funcionarà? Com acaba la història? També ens 
agradarà saber la teva opinió respecte al vídeo, si t’ha agradat o no i perquè. Explica-ho en com a molt 10 línies.  
 
Aquí tens l’enllaç per veure el preciós video: https://www.youtube.com/watch?v=_LmAcfO9lyg 
 

QUAN ACABEU ENVIEU LA VOSTRA FOTOGRAFIA AL MEU CORREU:               avadill5@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana us demano que feu un menú saludable. Primer plat, segon plat i postres. M’heu de dir 
el nom del plat i la recepta per poder-ho fer.  

Recordeu posar el nom i el curs:                      xmerchan@xtec.cat 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE
https://www.youtube.com/watch?v=_LmAcfO9lyg


  

DIJOUS, 28 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Haureu de RESOLDRE L'ENIGMA QUE TENIU A LA PÀGINA WEB. Heu de respondre i fer un comentari de la 
solució.  
 

RECORDEU SEMPRE POSAR EL VOSTRE NOM!!  
 
https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4t-dijous-28-de-maig/ 
 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

En el proceso creativo para llevar a cabo una película se exploran ideas, se escribe un guión y se preparan los dibujos 

que darán el aspecto final a la película. 
 

Como creativo de esta película te proponen que dibujes una nueva isla para situar la película e inventes un nuevo 

final para la historia de Mariza. ¡Adelante! 
 

¡¡ESTAMOS DESEANDO VER VUESTRAS OBRAS DE ARTE!! ENIVIARNOS VUESTRAS FOTOGRAFIAS AL CORREO:                                     

avadill5@xtec.cat 

 
MEDI  

Anem a escriure el nostre nom en JEROGLÍFIC EGIPCI.  
Per fer-ho anirem a una web que ens permetrà traduir el nostre nom. La trobareu al següent enllaç: 
 http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/comunicacion/traductor.php 
 

Escriure el teu nom jeroglífic és molt senzill, només cal seguir els passos que ens indiquen. 
 

Quan sabem com s’escriu l’escrivim en un paper i els decorem ben maco. Feina feta!! 
 

QUAN ACABEU ENVIEU LES VOSTRES FOTOGRAFIES AL MEU CORREU:                    avadill5@xtec.cat 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4t-dijous-28-de-maig/
http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/comunicacion/traductor.php


  

DIVENDRES, 29 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Repassem! 
 

Ves a aquest enllaç: https://es.liveworksheets.com/sv30013mc 
 

Has d’escoltar i completar el text amb les paraules que falten. Veuràs que va a poc a poc, com un dictat. Després 
cliques a “finish” i comproves a “check the answers”, si ho has escrit bé o no. S’ha de fer online, per poder escoltar 
també. Adjunto la fitxa en PDF i una gravació per si la necessites. 
 

 
MATEMÀTIQUES 

Avui com a última activitat US PROPOSEM UN ALTRE REPTE! Aquest cop, volem que sigueu els mestres de 4rt i ens 
expliqueu, amb un petit vídeo, com fer les nostres divisions!!! 
 

Podeu fer servir un exemple senzill, com per exemple, els que teniu al document. També teniu l’explicació del vídeo 
que us vam passar per tenir un altre exemple. Ho fareu genial nois i noies!! Som-hi equip! 
 

UN COP TINGUEM ELS VÍDEOS, ENS ENVIEU UN CORREU:                           avadill5@xtec.cat 
 

ELS PUJAREM A LA PÀGINA WEB I TOTHOM PODRÀ VEURE COM FAN LES DIVISIONS ELS ALUMNES DE 4t DE 
L’ESCOLA LES ARRELS! 
ESPEREM ELS VOSTRES VÍDEOS, ANIMEU-VOS QUE SEGUR QUE QUEDARAN GENIALS! 
 

 
LECTURA I COMPRENSIÓ  
 

DESAFIAMENT AMB LLAPIS i PAPER 4: PROU 
 

Anem-hi!! Seguiu l’enllaç que més avall en color blau. Trobareu tot el que necessiteu saber per el nou joc. Llegiu 
amb molta atenció perquè no se us escapi ni un detall i així podreu explicar-lo a la família per animar-los a jugar: 
 

https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-
sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_8_prou.pdf 
 
PODEU ENVIAR-NOS FOTOGRAFIES DE COM JUGUEU TOTA LA FAMÍLIA!! 
 

 

https://es.liveworksheets.com/sv30013mc
mailto:avadill5@xtec.cat
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_8_prou.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_8_prou.pdf

