
 
 
 
 

Planificació de la setmana               Setmana del 15 al 19 de juny de 2020     
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Proposta Videoconferència 
Meet 

  Última videoconferència Meet 
del curs 

PER CONFIRMAR DIA I 
HORA 

 

 

Títol de la proposta: COMIAT 4t! 

 

Aquesta setmana us proposem:  

 Fer un rètol amb una paraula per ensenyar a la videoconferència del 

divendres dia 19. 

 Joc del bon ús a Internet. 

 Visualització del vídeo de comiat que us hem preparat. 

 

Què hauràs de presentar?  

 

 Aquesta darrera proposta no té retorn, és a dir, no hauràs de presentar res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

PROPOSTA 9: COMIAT 4t! 

Ja arribat el fi de curs, un curs 2019-2020 una 

mica estrany, oi? 

Dies amb el núvol tòxic… Recordes que no 

vam poder sortir al pati?  I el Glòria, aquella 

tempesta que va fer que no poguessin anar al 

cole uns dies, i ara… la COVID-19! Qui havia 

d’imaginar que estaríem tants mesos sense 

veure’ns?  

Serà un any històric i sempre podrem fer la vista enrere i pensar que tot va passar.  

Ara que ja s’apropa el final de curs només volem agrair-te tota la feina feta, la teva 

capacitat d’adaptació i la de la teva família que, en aquestes circumstàncies, no han 

estat fàcils.  

Per una altra part tenim unes ganes immenses de fer abraçades i és per això que 

t’enviem  aquestes imatges.  

Sens dubte el millor de la nostra feina és la 

convivència amb vosaltres i això no hi ha 

pantalla que ho faci possible, us hem trobat 

molt a faltar! 

 

                                    Carla i Valentina.  

 

 

 

 

       

 

 

 



 
 
 
 

              ACTIVITAT 1: Reflexionem amb una paraula! 

Escriu una paraula que resumeixi aquest curs escolar. Ha 

de ser una paraula que reculli totes les experiències 

viscudes i totes les emocions que hem viscut junts.  

Aquesta paraula l’has d’escriure en un paper o en una 

cartolina, i la pots presentar com tu vulguis (pots retallar-

la en forma de cor, de cercle, rectangular, pintar-la…). 

Aquest rètol el mostrarem tots en la videoconferència de 

divendres 19 de juny, últim dia del curs! 

Recorda fer les lletres grans i decorades per tal que es 

llegeixin bé. 

ACTIVITAT 2: Juguem! 

Al llarg del tercer trimestre hem fet servir Internet com a eina, ens ha facilitat el fet 

de poder tenir contacte i compartir molts moments. Internet té coses molt positives si 

es fa un bon ús, però hem de ser conscients de la importància de saber utilitzar-lo 

bé. 

En el següent enllaç trobareu un joc sobre el bon ús a Internet: Interland 

 

 

ACTIVITAT 3: Ens acomiadem com a superherois i 

superheroïnes! 

Aquest vídeo és un recull de tots els dibuixos com a superherois i 

superheroïnes que vau fer els alumnes de 4t A i B en la Proposta 

de la setmana passada. Les mestres l'hem fet amb molta estima per a tots vosaltres 

i perquè tingueu un bon record d'aquest any escolar. Esperem que us agradi!!             

 https://view.genial.ly/5ee48458f319630d74c499e7 

                                                                                                                               FI 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland
https://view.genial.ly/5ee48458f319630d74c499e7
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

