
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 4t 
Setmana del 25 al 31 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 

● AVALUEM LA NOSTRA FEINA - LA MEVA 
HABITACIÓ. Qüestionari d’autoavaluació. 
 

Acabem el tema: DETECTIUS. 
Trobareu les tasques d’aquesta setmana en el 
CLASSROOM: 
 

●  TASCA 4: EL CAIRE. Llegir la presentació de 
la tasca. Omplir el formulari. Redactar el 
document: Fem la maleta i visualitzar el vídeo 
adjunt. 
 

● TASCA 5: QUÈ EM RECOMANES?. Llegir 
l’article i redactar el document: FULL 
INFORMATIU. 
 

● TASCA 6: ENIGMA 3 - Les set meravelles del 
món.  
Resoldre l’enigma i completar el document: 
Déus i deesses de l’Antic Egipte. 

 
● TASCA 7: EL PAQUET. 

Resoldre els enigmes finals per poder recuperar 
el paquet. 

AVALUEM LA NOSTRA FEINA - LA MEVA       
HABITACIÓ. Omplir el formulari directament des      
del Classroom. 
 
TASCA 4 
Les respostes del formulari ja ens queden       
registrades automàticament. 
El redactat del document l’has de fer directament        
al fitxer del Classroom. 
 
TASCA 5 
El redactat del document l’has de fer directament        
al fitxer del Classroom. 
 
TASCA 6 
La resposta a l’enigma s’ha d’escriure 
directament a la presentació. Completar el 
document directament al fitxer del Classroom. 
 
TASCA 7 
La FOTOGRAFIA de la identificació  cal 
adjuntar-la a la tasca.  
El número del codi secret cal enviar-lo per correu 
electrònic. 
 4tA -   vinasdolors@ignasiiglesias.cat 
 4tB -  suredaroser@ignasiiglesias.cat 



3. ED. FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

LA MALEDICCIÓ DEL VESTIT DE LA MÒMIA! 
 
Ara que esteu a Egipte, gràcies a les vostres habilitats 
de detectius, heu descobert i trobat el vestit robat de la 
mòmia de Tutankamon. Li heu de retornar per aturar la 
maledicció del coronavirus! Feu-ho abans no sigui 
massa tard. 
 
Trobareu les tasques al CLASSROOM: 
 
REPTE 1 
Arribar a la piràmide amb el “vestit de la mòmia” a la            
mà. 
 
REPTE 2 
Entrar a la piràmide. 
 
REPTE 3 
Arribar a la cambra secreta, deixar-hi el vestit i         
assegurar la tomba. 
 

 
 
Envieu els vídeos a través del classroom.  
 
O bé al correu electrònic: 
 
bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 
Per a qualsevol problema d’enviament d’arxius o       
dubte amb l’activitat, si us plau, contacteu també        
amb mi a través del mail. Gràcies. 

4. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● Review: verb HAVE GOT 
●  
● Trobareu les activitats al CLASSROOM.  
●  
● En les activitats d’aquesta setmana farem repàs       

del verb HAVE GOT.  
● Recordem com s’utilitza el HAVE GOT i el HAS         

GOT, en les seves estructures afirmatives,      
negatives i preguntes.  

 
Les fitxes interactives s’envien directament al      
mestre un cop premeu el botó “Terminado”.  
 

5.  MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● 8è Concurs de càlcul mental al CLASSROOM. 
KAHOOT   Càlcul Mental - 8 

● 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. 
 

mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/


6.  ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

FAMILY DRAWING CONTEST 
Concurs de dibuix familiar 

Participa en el concurs de dibuix familiar. Agenda        
20-21 
El concurs de dibuix està organitzat amb l’objectiu de         
seleccionar un dibuix per la portada de l’agenda del         
curs vinent. 
 
TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és        
l’escola des de casa meva. (Dibuixeu com esteu vivint         
l’escola des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us         
agradi, colors de fusta, aquarel·la, retoladors,      
plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc tamany          
DIN-A4 (foli) en orientació apaïsada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix       
(fotografia), cal posar el nom i cognoms de        
l’alumne/a al fitxer. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 31 de        
maig. 

Envieu les fotografies de les imatges a través del         
classroom. O bé al correu:  
 

dalmaunuria@ignasiiglesias.cat 
 

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.  

 

mailto:dalmaunuria@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EwuoxTnVGB-_drRPZ1sjGqSBH5JNSgCl

