
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 4t 
Setmana de l’8  al 14 de juny 
 

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. LES 7 MERAVELLES DEL MÓN ACTUAL ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● AVALUEM LA NOSTRA FEINA: Som detectius 
Completar el formulari. 

● Tema: LES 7 MERAVELLES DEL MÓN 
ACTUAL. 

● Recordar anar acabant les tasques per poder 
descobrir quines són les 7 Meravelles del 
món actual. 

● Realitzar una presentació Google o 
presentació Power Point de les 7 
Meravelles del món actual. 

Trobareu les tasques d’aquesta setmana en el 
CLASSROOM. 

Les respostes del formulari ja ens queden       
registrades automàticament. 
 
La presentació google es pot fer directament       
en el document adjunt. 
Si es fa una presentació Power Point s’ha        
d’adjuntar a la Tasca. 

3. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

We’re going to create an Egyptian papyrus. Directament al classroom. 

4. ED. FÍSICA  

MERAVELLES O RARESES? 
● 1a Tasca: Investiga 
● 2a Tasca: Inventa 

 
Trobareu l’explicació de les activitats al CLASSROOM. 

Opció 1: Directament al classroom. 
 
Opció 2: Si no teniu algun problema, m’ho        
podeu enviar per correu electrònic: 
bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 

5. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Trobareu les activitats al CLASSROOM. 
● 1a Tasca: Veure un video informatiu sobre les 7         

meravelles del món. Practiqueu la lectura en       
veu alta de la informació que surt al video.  

 

 
Les respostes del Kahoot s’envien directament al       
mestre.  

mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat


● 2a Tasca: Després d’aprendre i conèixer les 7        
meravelles del món, feu el Kahoot per       
demostrar que les coneixeu totes.  

6.  MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

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

 

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://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EwuoxTnVGB-_drRPZ1sjGqSBH5JNSgCl

