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TASQUES RECOMANADES SETMANA 23-27 DE MARÇ DE 2020 

NIVELL: 4t 
 

MATEMÀTIQUES POTS TREBALLAR AMB INNOVAMAT: 

● Podeu consultar el blog https://innovamat.com/blog/ca/ en l’apartat       

de famílies podeu practicar matemàtiques. 

● També podeu descarregar l’aplicació bmath 

REPASSEM LES TAULES DE MULTIPLICAR: 

● Pots fer servir aquest link:  

https://www.arcademics.com/games/grand-prix 

i jugar en línia amb els teus companys. Quedem tots a les 12 del              

matí. Poseu el vostre nom i cognom per a que els companys us             

reconeguin. 

LLENGUA 

CATALANA 

LECTURA 

● Heu vist ja la revista de l’escola? 

https://agora.xtec.cat/escolapauboada/general/ja-tenim-la-revista-del-2n-tri

mestre-a-punt/ 

 

ESCRIVIM UNA ESTONA: 

● Podeu escriure un diari personal de les coses que heu pogut fer            

cada dia, de com us heu sentit, d’alguna anècdota divertida. No cal            

que sigui molt llarg. EScriu 5 frases per dia, amb molt bona lletra i              

presentació. 

 

ORTOGRAFIA: 

● Pots fer un dictat d’algun paràgraf del teu llibre de lectura. Prepara’l            

abans. I prova de repetir-lo al dia següent per veure si has millorat. 

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

LLEGIM ? 

● Pots llegir el que et vingui de gust ja siguin còmics, revistes, algun             

llibre... 

ESCRIVIM 

 

https://innovamat.com/blog/ca/
https://www.arcademics.com/games/grand-prix
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● Pots escriure en castellà una recepta de les que estàs fent aquests            

dies i quan tornem podem fer un receptari de confinament amb           

totes les que porteu 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIAL

 

REPASSEM: 

● Si vols i tens connexió a internet pot accedir als següents links per             

repassat les comarques de catalunya. 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/MapesCatalunya.html 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinter

activos/todos?search=comarcas%20de%20catalu%C3%B1a 

 

 

 

 

EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA: MÚSICA 

I PLÀSTICA 

SIGUES CREATIU: 

● Podeu consultar la pàgina https://www.artforkidshub.com/ on podeu       

trobar idees per dibuixar en familia practicar anglès i divertir-vos. 

● Pots inventar-te una cançó i un acompanyament amb instruments         

fets amb material que puguis tenir per casa. Et pot dinar idees el             

següent video: 

https://www.youtube.com/watch?v=dzWRYkR14_s 

 

 

 

 
Benvolgudes famílies, 

  

Segona setmana d’activitat física! 

● Recordeu que sempre abans i després de realizar activitat física hem de fer un bon 
escalfament i estiraments. 

 
● Joc de “La Oca”: 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/MapesCatalunya.html
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/todos?search=comarcas%20de%20catalu%C3%B1a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/todos?search=comarcas%20de%20catalu%C3%B1a
https://www.artforkidshub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dzWRYkR14_s
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● Ballar amb la família, zumba kids !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA 
https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

  

●  Recull de jocs: 
  

1. Terra, mar i aire: Terra ( ens quedem al mateix lloc on som ) Mar ( saltem a l’altra banda                     

d’on som ) Aire saltem amunt i piquem de mans. 

2. Simón, simón diu...: Les coses que digui en Simón les haurem de fer...per              

exemple...Simón Simón diu que saltem ( haurem de saltar ) però si diu...Diu que saltem (                

com que no ho ha dit el Simón no ho hem de fer ). 

3. Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser descoberts. 

  

  

● Treballar la motricitat fina: 
1. Aprendre i/o practicar com es lliguen els cordons de les sabates. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA
https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A
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2.  Aprendre i/o practicar com es doblega la roba. 
  

  

 
 
 

3. Jugar al joc del cordó amb les mans (adjuntem 
tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=UQve5I06FO8 

  

Esperem retrobar-nos ben aviat. 

Atentament 

L’equip docent 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQve5I06FO8

