
PLA DE TREBALL 4t A   SETMANA 3  

 

DILLUNS, 18 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Durant aquesta setmana farem una petita INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT. Els continguts que treballarem seran 
els casos aleatoris o segurs i els casos possibles o impossibles. Haureu de respondre unes preguntes en cada 
activitat: 
 

Activitat: Casos aleatoris o segurs: Agafeu un dau i responeu a les següents preguntes: 
 

- Si tirem un dau, quina probabilitat SEGURA hi ha? Raoneu bé la resposta, és molt fàcil! 
- Si tirem un dau, quina probabilitat ALEATORIA hi ha? Raoneu bé la resposta, és molt fàcil! 
- Tirem un dau i ens surt el número 2. És una probabilitat SEGURA o ALEATORIA? Perquè?  
- Tirem un dau i ens surt un número del 1 al 6. És una probabilitat SEGURA o ALEATORIA? Perquè?  

 

RESPONEU AQUESTES PREGUNTES EN UN PAPER BEN PRESENTAT (SENSE COPIAR ELS ENUNCIATS) i GUARDEU-
LO PER LES SEGÜENTS ACTIVITATS. 
 

 
LLENGUA CATALANA 

 

ABRAÇADES… ALS ARBRES? 
 

Les mesures de seguretat per evitar que el coronavirus s’escampi ens obliguen a quedar-nos a dos metres d’altres 
persones quan sortim de casa. Per moltes ganes que tingueu de fer una abraçada a un amic o una amiga, si te’ls 
trobes pel carrer, no t’hi has d’acostar! A Islàndia han trobat una solució: si no pots abraçar un amic o una amiga… 
abraça un arbre! Mira el document i fes l’activitat! 
 

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

 
PLÀSTICA 

 

ACABA L’ESCULTURA  

ENVIA-LA A:                         plasticalesarrels@gmail.com 

https://text-lagalera.cat/blog/saps30-abracades/
mailto:plasticalesarrels@gmail.com


  

DIMARTS, 19 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Aquesta setmana farem un exercici de “WRITING”.  
Després de veure el vídeo del cicle de l’aigua,  d’haver fet l’exercici de “Fill in the gaps” i d’haver experimentat amb 
el minimon,  pots fer l’activitat que et proposo: 
En el PDF que adjunto, trobaràs el text del “water cycle” complet  amb les paraules col·locades. Després de llegir-lo 
una vegada més, al full següent has d’escriure (EN ANGLÈS) la definició de cadascun dels quatre processos que 
succeeixen en el cicle de l’aigua (què passa a cada procés). 
Crec que amb el text, amb els exercicis fets i amb les observacions que has anat realitzant cada setmana del que 
passa amb l’aigua quan s’escalfa i es refreda, ho sabràs fer molt bé! 

 
MÚSICA  

 

Dia de les noves tecnologies! Ja que a casa no tenim les campanes musicals i no podem fer el joc del memory. 
Jugareu EL JOC DEL SIMÓN AMB FORMAT PIANO! No val fer trampes! Feu servir la vista i l’oïda! Res de llapis i 
paper! 
 

http://www.memo-juegos.com/juegos-simon/juego-de-simon-version-piano 
 

ENVIA UNA CAPTURA DE PANTALLA AMB LA MILLOR PUNTUACIÓ AL MEU CORREU:           slopez53@xtec.cat  
POSEU NOM, COGNOMS i CURS. 

 
MATEMÀTIQUES 

 

En aquesta activitat treballarem les PROBABILITATS POSSIBLES O IMPOSSIBLES. 
 

Activitat: Agafeu una baralla de cartes i responeu a les següents preguntes: 
 

- Si agafem una carta, quina probabilitat POSSIBLE hi ha? Raoneu bé la resposta, és molt fàcil! 
- Si agafem una carta, quina probabilitat IMPOSSIBLE hi ha? Raoneu bé la resposta, és molt fàcil! 
- Si agafem una carta de la baralla, és POSSIBLE O IMPOSSIBLE treure un 14? Perquè? 
- Si agafem 2 cartes de la baralla, és POSSIBLE O IMPOSSIBLE treure dos cartes amb el número 4? Perquè? 

 

PODEU RESPONDRE LES PREGUNTES, SENSE COPIAR ELS ENUNCIATS, EN EL PAPER DE LA PRIMERA ACTIVITAT I 
M’HO ENVIEU AL MEU CORREU:                  avadill5@xtec.cat 

http://www.memo-juegos.com/juegos-simon/juego-de-simon-version-piano
mailto:slopez53@xtec.cat


  

DIMECRES, 20 DE MAIG  

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

Seguim avançant per la Història. Avui no veurem un vídeo, us convidem a llegir el text ELS GRANS DESCOBRIMENTS 
que es varen fer A LA PREHISTÒRIA,  a on trobareu molta informació sobre quins avantatges van portar cadascun 
d’aquests descobriments a l’home .  
 
A més teniu un “CRUCIGRAMA PREHISTÓRICO” per resoldre. Molta atenció perquè veureu que és en Llengua 
Castellana. 
 
RECORDEU GUARDAR AQUESTA LECTURA-PAPER PEL DIJOUS, LA NECESSITAREU PER FER LA SEGÜENT ACTIVITAT.  

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

A QUI o A QUÈ FAS ABRAÇADES DURANT EL CONFINAMENT? Fes-te tres fotos abraçant persones o coses que 
t’estimis molt: poden ser els pares, la teva mascota, algun llibre... o fins i tot un arbre, és clar! Pots demanar algú 
de casa que t’ajudi amb les fotos. Mira el document per fer l’activitat! 

 

Escriu un breu text de 3 o 4 línies explicant per què t’agraden tant aquestes tres persones o coses.  
 

AMB LES FOTOS QUE ENS ENVIEU FAREM UN MUNTATGE PER PENJAR A LA PÀGINA WEB DE L’ESCOLA. ENVIEU 
LA FOTO I EL TEXT AL MEU CORREU:                    avadill5@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana vull que m’envieu petits reptes o petites activitats  físiques, motrius, de coordinació, habilitats o 
el que més us agradi o creieu que se us dóna millor. Les més xules, divertides i originals les faré. Si tinc el vostre 
permís, les penjaré a la web de l’escola perquè tothom les pugui veure i fer. 
 

Us passo alguns exemples a través d’aquest vídeo que veureu clicant el següent 
l’enllaç:           https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE 
 

No val enviar-ne només un, que us conec! He dit reptes, en plural:                xmerchan@xtec.cat 
Recordeu posar el nom, cognoms i el curs 
 

https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE
mailto:xmerchan@xtec.cat


  

DIJOUS, 21 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!! 
 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4t-dijous-21-de-maig/ 
 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

¿PARA QUÉ SE INVENTAN LAS CANCIONES? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿Te sabes alguna sobre la 
Prehistoria? 
 

En esta actividad podréis descubrir cómo las canciones pueden ayudarnos mucho. Con las actividades que 
os proponemos podréis descubrirlo y… ¡podréis inspiraros para inventar la vuestra!  

¡Adelante! 
 

EN ESTA ACTIVIDAD OS PROPONEMOS EL RETORNO CON UNA FOTOGRAFIA y un PEQUEÑO VIDEO. 
ENVÍALO A MI CORREO:                       avadill5@xtec.cat 

 
MEDI  

 

Recupereu la lectura ELS GRANS DESCOBRIMENTS A LA PREHISTÒRIA... 
 

Per a tu, quin creus que va ser el descobriment més important per a l’home a la Prehistòria? Ens 
agradaria molt saber que en penses!! 
  

EN ACABAR ENVIEU UNA FOTO AL MEU CORREU:                  avadill5@xtec.cat 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/primaria/repte-matematic-4t-dijous-21-de-maig/


  

DIVENDRES, 22 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Avui farem un repàs a les “DAILY ROUTINES”.  Pots anar a aquest enllaç: 
https://www.liveworksheets.com/sh199560ub 
Veuràs que, a l’activitat 1 has d’escoltar un “listening”i respondre True (T) or False (F), veritat o mentida.   
A  l’activitat 2, has de completar el mateix text que escoltes amb les paraules que falten. 
A l’activitat 3, toca llegir i respondre a, b o c a cada pregunta. 
Ho pots fer directament a l’enllaç, perquè has d’escoltar el listening. És fàcil! També adjunto el “reading”, per si no 
ho pots fer “online”, d’acord? (Millor tot “online” perquè així no ho has d’imprimir!). 
 

M’envies el número de respostes que has fet bé del “listening” i el número de respostes que has fet bé del “reading”.  
Ho podràs comprovar tot quan acabis. Cliques  a “Finish”, s’obre una pantalla i has de clicar a “check the answers”.                     
amezquit@xtec.cat 

 
MATEMÀTIQUES FORMULARI Nº6: 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 3: ELS MONSTRES 
Seguiu el següent enllaç, trobareu tot el que necessiteu saber per el nou joc. Llegiu amb molta per atenció perquè 
no se us escapi cap 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_6_els_monst
res.pdf 
 

ESTAREM ESPERANT LES VOSTRES FOTOGRAFIES:                     avadill5@xtec.cat 

 

https://www.liveworksheets.com/sh199560ub
mailto:amezquit@xtec.cat
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_6_els_monstres.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_6_els_monstres.pdf
https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/desafiaments_amb_llapis_i_paper_6_els_monstres.pdf

