
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 4t 

Setmana del 20 al 26 d’abril 
 

LECTURA: GAUDIR I APRENDRE 

Fer una estona diària de lectura. Es pot llegir el llibre que els alumnes porten de deures i/o altres llibres 

de què es pugui disposar per casa. 

Qui pugui que segueixi amb la lectura del Zoo d’en Pitus. 

1. EXPRESSIÓ ESCRITA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Elaboració d’un Diari personal explicant alguna cosa 

que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com 

s’han sentit...durant els dies que no han anat a l’escola. 

Pot ser un diari virtual amb enllaços, vídeos.... 

1a opció: Fer-ho directament en el document 

que teniu en el Classroom amb el títol Diari 

personal per anar realitzant la tasca i 

automàticament ja se’ns guarda. 

2a opció: Enviar una foto amb alguna pàgina 

escrita del diari d’aquesta setmana i enviar per 

correu al tutor/a @ignasiiglesias.cat. 

2. FEM DE METEORÒLEGS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us proposem fer de meteoròlegs durant dues setmanes. 

En aquesta primera setmana trobareu la presentació i 

les següents tasques en el CLASSROOM: 

● Presentació: Què haurem de fer. Visualitzar la 

presentació. 

● Tasca 1: Comprensión oral: El TIEMPO (Mirar 

vídeo i contestar el formulari amb les preguntes) 

● Tasca 2: Recull de dades Meteorològiques 

(Anotar diàriament a la taula que trobareu en el 

CLASSROOM les dades del temps) 

● Tasca 3: Comprensió lectora: LA DANSA DE LA 

PLUJA (Lectura del powerpoint i contestar el 

formulari amb les preguntes) 

 
 
 
 

 
Fer-ho directament en els documents que 

teniu en el Classroom amb el títol FEM DE 

METEORÒLEGS per anar realitzant la tasca i 

automàticament ja se’ns guarda. 

3. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● 3r Concurs de càlcul mental al CLASSROOM 

● Podeu descarregar-vos la PLATAFORAMA 

d’INNOVAMAT i anar practicant 15 minuts cada dia. 

Setmanalment rebem l’informe del vostre 

progrés. No cal que vosaltres envieu res. 

4. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Creació d’un instrument musical i utilitzar-lo per 

acompanyar la cançó “Sóc el drac” per celebrar Sant 

Jordi. 

1a opció: per mail 

vergesariadna@ignasiiglesias.cat 

 
2a opció: Al Classroom (a l’apartat de 

música) 

 

 

 

 

 

 

https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://www.youtube.com/watch?v=XeC5nqAO_bo
mailto:vergesariadna@ignasiiglesias.cat


5. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Visualitzar un parell de vegades la paràbola “EL 

SIERVO SIN ENTRAÑAS” 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY 

Caldrà fer un dibuix sobre la paràbola i contestar a les 

preguntes 

-T’ha agradat aquesta història? 

-Què en penses? 

-Creus que és fàcil perdonar? 

 
1a opció: per mail 

tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 
 
2a opció: Fer-ho directament al Classroom 

(apartat RELIGIÓ) 

Trobareu la tasca al Classroom 
 

IMPORTANT: Enllaç amb tots els Pdf de les diferents activitats que es van anar proposant en les 

setmanes anteriors. 

 

Aquestes tasques són les que han de fer els/les alumnes per garantir un seguiment del curs. 

S’aniran creant més tasques de reforç i ampliació en el CLASSROOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY
mailto:tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EwuoxTnVGB-_drRPZ1sjGqSBH5JNSgCl


 


