
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 4t 
Setmana del 18 al 24 de maig 
 

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.   

1. EXPRESSIÓ ESCRITA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Seguim completant EL MEU DIARI explicant alguna       
cosa que hagis fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges,         
com t’has sentit...durant tots aquests dies que estàs a         
casa. Recorda que també pots afegir fotos, enllaços... 
 

1a opció: Fer-ho directament en el document       
que teniu en el Classroom en l’apartat Diari        
personal per anar realitzant la tasca i       
automàticament ja se’ns guarda. 
2a opció: Enviar una foto amb les pàgines        
escrites del diari d’aquesta setmana i enviar per        
correu al tutor/a  @ignasiiglesias.cat. 

2. DETECTIUS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Comencem un nou tema : SOM DETECTIUS. 
Trobareu les tasques d’aquesta setmana en el 
CLASSROOM: 

● PRESENTACIÓ. Llegiu atentament la proposta 
per les properes dues setmanes. 

● Tasca 1: DRONS. Llegir l’article: DRONS, la 
tecnologia del futur i contestar les preguntes del 
formulari. 
Llegir la presentació: Un DRON no és una 
joguina, clicar a l’enllaç adjunt i llegir molt bé el 
que explica la infografia.  
Redactar el document: NOTA DE VOL. 

● Tasca 2: ENIGMA 1 - A on és el paquet?  
Resoldre l’enigma i escriure un correu electrònic 
amb la resposta. 

● Tasca 3: ENIGMA 2 - Preparem el viatge! 
Resoldre l’enigma i completar el document: 
Agafem el vol 

 
TASCA 1 
Les respostes del formulari ja ens queden       
registrades automàticament. 
El redactat del document l’has de fer directament        
al fitxer del Classroom. 
 
TASCA 2 
Enviar un correu electrònic amb la resposta. 
 4tA -   vinasdolors@ignasiiglesias.cat 
 4tB -  suredaroser@ignasiiglesias.cat 
 
TASCA 3 
Anotar les respostes directament en el document 
del Classroom. 

3. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Ens han comunicat que sou els millors detectius de la          
zona. Necessitem de la vostra ajuda per resoldre un         
cas… musical! 
 
Esteu preparats per fer… un “escape room” musical?  
 
Entra al classroom a l’apartat de música i a veure si           
ets capaç d’aconseguir el CODI que necessitem!  
 
 

Un cop aconsegueixis el CODI entra al       
Classroom a l’apartat de música i escriu-lo en        
el document “Retorn de l’activitat”.  
 



4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● 7è Concurs de càlcul mental al CLASSROOM. 
KAHOOT   Càlcul Mental - 7 

● Podeu descarregar-vos la PLATAFORMA    
d’INNOVAMAT i anar practicant 15 minuts cada dia. 

Setmanalment rebem l’informe del vostre 
progrés. No cal que vosaltres envieu res. 
 

5. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● Visualitzar el vídeo “Heroi anòniim” i contestar a        
les preguntes que estan al classroom. 

Anotar les respostes directament en el document 
del Classroom. 

● FORMULARI  

Cliqueu a l’ENLLAÇ,responeu a les preguntes i cliqueu        
a enviar. 
Important: L’han de respondre els nens/es. 

Les respostes se’ns guardaran directament. 

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://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://forms.gle/NtfxYLZn1zu5Et8q9
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EwuoxTnVGB-_drRPZ1sjGqSBH5JNSgCl

