
PLA DE TREBALL 4t   SETMANA 2 

 

DILLUNS, 8 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Aquesta setmana serà la SETMANA FOTOGRÀFICA DE LES MATEMÀTIQUES!  
 

Cada dia hauràs de buscar un aspecte matemàtic i HAURÀS DE FER-LI UNA FOTOGRAFIA. QUAN ACABI LA SETMANA, LES 
HAURÀS D’ENVIAR TOTES AL NOSTRE CORREU. 
 

Has de trobar objectes, materials, menjars, coses del camp o del bosc, etc. El que vegis a la vida real que tingui aquests 
continguts matemàtics. Els aspectes matemàtics que volem que busquis són: 
 

NÚMEROS                              GEOMETRÍA                                 SIMETRÍA 
 

Avui has de trobar un aspecte matemàtic relacionat amb la GEOMETRIA! Buscar per casa o fora de casa alguna cosa que 
sigui una forma geomètrica! I volem que siguis el més original possible, som-hi!! 
 

 
LLENGUA CATALANA 

 

ANAR A L’ESCOLA NO SERÀ COM ABANS -1a part- 
 

L’arribada del coronavirus va obligar a tancar totes les escoles com a mesura de protecció. Com la resta de nens i nenes, et 
vas haver de quedar a casa i seguir el curs de manera virtual. Ara que la pandèmia està més controlada i el confinament es va 
relaxant, arriba l’hora de reobrir les escoles. Però tornar a classe no serà com abans… 
Teniu un document on trobareu una lectura, unes imatges de com s’han reobert les aules a altres països i unes activitats per 
fer.  

Quan acabeu l’activitat, aquesta podeu enviar-la al meu correu:                 avadill5@xtec.cat 

 
PLÀSTICA 

 

 
Construeix formes amb els membres de la teva 
família i amb una part del teu cos. 
 
 

Aquesta activitat també podeu enviar-la a:             plasticalesarrels@gmail.com 

mailto:plasticalesarrels@gmail.com


  

DIMARTS, 9 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Repassem el verb TO HAVE (verb tenir). 
 
Ves a l’enllaç: https://es.liveworksheets.com/lq702761es 
 
Has de veure el vídeo on s’explica el verb To Have (amb cada persona: I, you, he, she, it, we, you, they) i, després, 
completar els exercicis tot escoltant l’àudio. Pots anar-ho parant per escriure-ho bé i comprovar.   
Adjunto també una fitxa explicativa per si et costa entendre el vídeo (és fàcil perquè a classe ja ho hem explicat!). 
 

 
MÚSICA  

 

En aquesta última setmana de propostes musicals us convido a construir un instrument musical a partir de 
materials reciclats. (podeu inventar i posar nom a instruments que no existeixen) 
 
Us deixo diferents propostes per si no sabeu per on començar!! 
 
http://www.materialeseducativosmaestras.com/2018/03/rincon-musical-instrumentos-caseros.html 
 

Aquesta activitat la podeu enviar a:                   slopez53@xtec.cat 

 
MATEMÀTIQUES 

 
Avui has de trobar un aspecte matemàtic relacionat amb la SIMETRIA!  
 
Buscar per casa o fora de casa alguna cosa que tingui simetria! I volem que siguis el més original possible, som-hi!! 
 
Recorda que la simetria és el fet que qualsevol imatge, figura o cosa es veu igual a la seva forma original si la girem 
o la partim per la meitat i mirem els dos costats. Per tant, la simetria transforma una figura en una altra igual, 
encara que en sentit invers.  
 

https://es.liveworksheets.com/lq702761es
http://www.materialeseducativosmaestras.com/2018/03/rincon-musical-instrumentos-caseros.html


  

DIMECRES, 10 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

ELS NOMBRES ROMANS! 
 
En aquesta activitat farem una petita introducció sobre els nombres romans. En el document trobareu quins són 
aquests nombres i com s’utilitzen. A més, també teniu una petita activitat per treballar una mica els nombres 
romans.  
 

Aquesta activitat la podeu enviar al meu correu:                  avadill5@xtec.cat 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

ANAR A L’ESCOLA NO SERÀ COM ABANS -2a part- 
 
A vegades, quan les coses són complicades o tristes, val més prendre-se-les amb humor. Per això alguns dibuixants 
han fet acudits sobre la tornada a l’escola en temps del coronavirus. Fixa’t en l’acudit d’André Philippe Côté... 
 
Teniu un document on trobareu aquest acudit i unes activitats per poder fer. 

Aquesta activitat la podeu enviar al meu correu:                  avadill5@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana us ensenyo alguns dels reptes proposats pels vostres companys i companyes que he penjat a la 

web de l’escola, al llarg de la setmana aniré afegint més, a veure quants en podeu fer! 

Si em voleu enviar de nous també podeu fer-ho. 

Us deixo l’enllaç: 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/general/reptes/ 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/general/reptes/


  

DIJOUS, 11 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Avui has de trobar un aspecte matemàtic relacionat amb els NÚMEROS! Buscar per casa o fora de casa alguna 
cosa on hi surten números! Intenta ser molt original! 

A més, envia’ns totes les fotografies matemàtiques que has fet durant la setmana relacionades amb els 
números, la simetria i la geometria al meu correu:                    avadill5@xtec.cat 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

 

¿PARA QUE NOS SIRVEN LAS CANCIONES? 
 

Os dejamos un documento donde tenéis una pequeña lectura sobre las canciones y la actividad para realizar esta 
semana.  
 

Cuándo acabéis la actividad, podéis enviarla a mi correo:            avadill5@xtec.cat 

 
MEDI  

 

JUGUEM AMB ELS NOMBRES ROMANS! 
 

Us deixem 3 enllaços per jugar amb els nombres romans. A més , també us deixem un enllaç més on trobareu molts jocs per 
poder practicar aquests tipus de nombres.  
 

Aquests són els 3 enllaços per fer els primers jocs: 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-02 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-03 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-04 
 

I aquí us deixem la pàgina on trobareu més joc dels nombres romans per practicar: 
 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/numeros-romanos 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-03
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/num-romanos-3o-juego-04
https://www.mundoprimaria.com/recursos-matematicas/numeros-romanos


  

DIVENDRES, 12 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

 

NUMBERS DICTATION: 
Ves a l’enllaç: https://www.liveworksheets.com/id1390eh 

Escolta els números i escriu-los (en xifres). Quants en faràs?  
 

Escriu-me al correu amezquit@xtec.cat i m’ expliques com ha anat! Segur que els saps tots! 
 

 
MATEMÀTIQUES 

 

Treballem el càlcul mental!! 
 

Amb aquest joc amb daus, podem treballar el càlcul mental. Podeu escollir el nivell que vulgueu i aneu jugant! A 
veure quants encerts podeu fer dins del temps. Aquí us deixem l’enllaç: 
 

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados 
 

 
LECTURA I COMPRENSIÓ  
 

Endevinalles!! 
 
En el document teniu unes endevinalles per poder jugar una mica aquesta setmana. Podeu demanar-li als vostres 
familiars que us llegeixin les endevinalles i haureu de trobar les solucions en aquestes endevinalles. Les podeu 
escriure correctament en un paper i corregir les faltes d’ortografia que trobeu en les respostes.  
 
Segur que trobeu totes les respostes, som-hi!! 
 

Les respostes les podeu enviar al meu correu:                      avadill5@xtec.cat 

 

https://www.liveworksheets.com/id1390eh
mailto:amezquit@xte.cat
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados

