
PLA DE TREBALL 4t   SETMANA 2 

 

DILLUNS, 11 DE MAIG  

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Un cop hem fet una petita repassada sobre l’estadística, començarem a treballar una mica sobre la moda, la mediana i la mitjana 
estadística. Teniu tota la informació en el document per poder veure els continguts que treballarem i per fer les activitats. 
 

Activitat: A partir de les dades que teniu al document, hem de buscar la moda de les dades i la mediana d’aquestes notes de classe 
d’uns alumnes de 4rt de la ESO. 
 

HO PODEU FER EN UN PAPER SENSE COPIAR ELS ENUNCIATS. GUARDEU BÉ EL PAPER, PERQUÈ EL NECESSITAREM PER LA PROPERA 
ACTIVITAT. 

 
LLENGUA CATALANA 

 

 

ELS ANIMALS NO ES QUEDEN A CASA -1a part- 
 

Des de que estem confinats a casa pel coronavirus, segur que has sentit que hi ha animals que s’estan passejant per llocs on no els 
havíem  vist mai. Sembla que el lema #JoEmQuedoaCasa no va amb ells.  
 

Algunes persones pensen que això passa perquè gairebé no hi ha presencia d’essers humans i de contaminació a les ciutats. Tu que en 
penses de tot això?  
 

Volem saber la teva opinió!! 
 

UN COP ACABADA L’ACTIVITAT FEU UNA FOTO HO ENVIEU AL MEU CORREU:                              avadill5@xtec.cat  

 
PLÀSTICA 

 

COMENÇA A FER UNA ESCULTURA, LA POTS FER AMB FUSTES, PEDRES, FULLES O ELS MATERIAL QUE CONSIDERIS. PRIMER POTS FER 

EL PROJECTE I DESPRÉS LA CREACIÓ. TENS DUES SETMANES PER PER-HO. 

 



  

DIMARTS, 12 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Aquesta setmana CONTINUAREM FENT EXPERIMENTS.  

Com que ja comença a fer sol i una mica de calor, et convido a fabricar un mini món i simular un “Water Cycle”. Què et sembla? Mira 

el document adjunt on s’explica com el pots construir. Si a la teva família li sembla bé, m’envies una foto de la teva creació (amb tu al 

costat) i la penjarem a la web del cole. El que t’envio és un model, però el pots fer com tu vulguis. OK?    

Explica a la llibreta què succeeix, en català o castellà. Intentarem fer-ho en anglès en un exercici que farem la setmana vinent. De 

moment només cal que facis la construcció i observis. Segueix amb les activitats que escric el divendres! 

UN COP ACABADA L’ACTIVITAT FEU LA FOTO HO ENVIEU AL MEU CORREU:                              amezquit@xtec.cat 

 
MÚSICA  

 

Aquesta setmana toca moure’ns i ballar en família.  Us deixo un enllaç. Si no us agrada aquesta cançó en podeu buscar d’altres! 

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

 
MATEMÀTIQUES 

 
QUINA NOTA TENIM? 
 
Activitat: A partir de les dades que també hem utilitzat en l’activitat anterior, haurem de fer la mitjana aritmètica de les notes de les 
assignatures d’aquests alumnes de 4rt de la ESO.  
 
Ho podeu fer en el paper de la primera activitat sense copiar els enunciats. Guardeu bé el paper, perquè el necessitarem per la 
pròxima activitat.  
 

QUAN HAGIS ACABAT, FES LA FOTO DE L’ACTIVITAT DEL DILLUNS I LA D’AVUI. HO HAS D’ENVIAR AL MEU CORREU: 
 

avadill5@xtec.cat 

mailto:amezquit@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA


  

DIMECRES, 13 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

 
En aquesta sessió veurem un vídeo sobre l’EVOLUCIÓ DE L’HOME. Aquí teniu l’enllaç: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q8keuHhG5Tw&t=36s 
 
Un cop heu vist el vídeo, us convido a llegir el text L’EVOLUCIÓ DE L’HOME a on trobareu quins són els trets principals del 
procés evolutiu de l’esser humà. Per avui ja està! 
 
GUARDEU AQUESTA LECTURA-PAPER PEL DIJOUS, LA NECESSITAREU PER FER LA SEGÜENT ACTIVITAT. 
 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

 

ELS ANIMALS NO ES QUEDEN A CASA -2a part- 
 

Recordeu l’activitat de Llengua de dilluns... Com a nosaltres ens importa moltíssim la vostra opinió us proposem una 
pregunta: Què creieu que podríem fer perquè humans i animals convisquéssim millor?  
 

En el document adjunt teniu diferents propostes per fer l’activitat. 
 

PODEU FER UNA FOTO, UN VÍDEO o UN ÀUDIO o LES DUES COSES I HO ENVIEU AL CORREU:            avadill5@xtec.cat 
 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

 

Aquesta setmana toca jugar a endevinar diferents situacions. Vull que m’envieu 5 fotos on representeu amb el vostre 
cos: 
1- Una emoció                2- Un esport                          3- Un ofici                                4- Una lletra                  5- Un monument 
 

A veure quants encerto. També les podeu enviar als companys i companyes de classe a veure si les encerten. Espero 
les vostres fotos!                                        xmerchan@xtec.cat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8keuHhG5Tw&t=36s


  

DIJOUS, 14 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
TALLER DE 

RAONAMENT 

 

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! TAMBÉ PODEN PARTICIPAR TOTS ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA, PERÒ NO VAL DIR-VOS LA RESPOSTA!!  
 

Us deixem aquí l’enllaç d’aquest enigma! 
 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4rt-dijous-14-de-maig/ 
 

 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

Hoy os presentaremos un cuento que se llama COCINANDO EN EQUIPO. Cómo hemos visto que os gusta tanto cocinar hemos pensado 
que este cuento os parecerá muy interesante!! Descubriréis cosas en relación a los alimentos y también os mostrará la importancia de 
la cooperación, la unión entre el grupo, la necesidad de llegar a acuerdos y remar en la misma dirección para sacar adelante trabajos y 
proyectos.                                
 

https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks 
 

Esperamos que disfrutéis con las imágenes y con la lectura. Sí, porqué a la vez que vamos viendo el vídeo también nos da la posibilidad 
de ir leyendo. Eso será perfecto pues seguimos haciendo una actividad que nos encanta, ¿a que sí? 
 

¿Tenéis a mano el DIARIO ese tan chulo que estáis haciendo? ¡A que sí! Pues veréis, al acabar de ver el video seria genial que en el 
DIARIO a fecha de hoy, explicarais alguna cosa que os encanta hacer en equipo con la familia estos días en casa. También podéis hacer 
un dibujo. Y NOS ENVIAIS UNA FOTO PARA VER LO PRECIOSO QUE OS HA QUEDADO TODO. 
 

Mmmmm…estábamos pensando. ¡¡Sabéis que la escuela ha puesto en marcha una página WEB preciosa que seguro que ya 
conocéis todos!! Pues os lo decimos porqué quizá os animáis a presentarnos en un video lo que habéis hecho en el DIARIO y así lo 
compartimos en la WEB DE LA ESCUELA!! ¿Qué os parecería? 
 

Animo esperamos vuestros vídeos porqué sabemos que cada día que pasa y con las muchas prácticas que estáis haciendo que ¡¡ya 
sois casi unos expertos periodistas! 
 

 
MEDI  

 

En aquesta sessió seguim amb l’EVOLUCIÓ DE L’HOME.  
 

Recupereu la lectura L’EVOLUCIÓ DE L’HOME: Trets principals del procés evolutiu de l’esser humà i ompliu el quadre amb les dades de 
la lectura. 

Feu-lo amb calma i molta atenció. En acabar m’ho envieu al meu correu:                              avadill5@xtec.cat 
 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4rt-dijous-14-de-maig/
https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks
mailto:avadill5@xtec.cat


  

DIVENDRES, 15 DE MAIG  

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Mira el vídeo:  
 

https://youtu.be/y5gFI3pMvoI   
 

Després de veure’l una primera vegada, et proposo que mentre escoltes el vídeo per segona (o tercera, o quarta, o 
cinquena...vegada, el que necessitis!) vagis completant l’escrit que adjunto. Veuràs que hi ha les paraules que falten en un 
“word bank” perquè et sigui més fàcil. Un cop l’hagis completat, el pots llegir.  Tot el text del vídeo no surt pas! És un resum 
que et servirà per estudiar també. 
Estic segura que ho faràs súper, súper bé!  

 
MATEMÀTIQUES FORMULARI Nº5: Avui farem el formulari amb un repàs de totes les activitats que s’han fet aquesta setmana. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTHOM ENS HO ENVII PER PODER AVALUAR AQUESTA SETMANA DE FEINA. 

 
LECTURA I 
COMPRENSIÓ  
 

DESAFIAMENT AMB LLAPIS i PAPER 2: ELS QUADRETS 

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 i així 
podreu explicar el joc a la família per animar-los a jugar: 

https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-
sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_3_els_quadradets.p
df 

QUAN HAGIS ACABAT, FES LA FOTO DE L’ACTIVITAT. HO HAS D’ENVIAR AL MEU CORREU:                  avadill5@xtec.cat 

 

https://youtu.be/y5gFI3pMvoI
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_3_els_quadradets.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_3_els_quadradets.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_3_els_quadradets.pdf

