
Hola nois i noies,com esteu? Com esteu portant aquest confinament tant excepcional? 
Seguim treballant amb vosaltres i per vosaltres d'una manera virtual per mirar de 
minimitzar aquest imprevist tan estrany que ens ha vingut a sobre amb aquesta 
pandèmia. 
Les classes presencials són difícils de substituir, trobem a faltar el contacte amb els/les 
alumnes i som conscients que tot plegat no és el mateix, però certament, també estem 
treballant d'una altra manera que segur que ens aportarà coses noves i una relació més 
estreta entre tots nosaltres. A continuació, us fem la proposta de les activitats d’aquesta 
setmana: 
 

Activitats d’ortografia:  

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

Podeu crear un conte esbojarrat!!!! 

http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html 

Un cop creat, el podeu escriure a mà (i fer una foto del text amb el mòbil) o bé a 

ordinador i enviar-nos-els als nostres correus: 

mtovar2@xtec.cat (Carme-4t B) i mespin3@xtec.cat (Marina-4t A) 

Endevinalles!! 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 

Practiquem les fraccions: Podeu fer les activitats de comprendre les fraccions per 

repassar-les, fraccions equivalents, i  comparar i ordenar fraccions.  

https://es.ixl.com/math/4-primaria 

Kahoot per revisar el contingut de la Unitat 4 (Anglès).  

Per a poder jugar s’ha d’entrar al següent enllaç (s’ha de posar PLAY i triar les opcions 

Host live i classic): 

https://create.kahoot.it/share/ac6d8042-41a4-48cb-820f-6398a787fc97 

A continuació, us apareixerà un PIN (aquest és només d’exemple): 
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Seguidament, els nens i nenes es podran conectar al mateix joc des d’un altre dispositiu 

electrònic per anar responent les preguntes des de la web: www.kahoot.it on es 

demanarà el PIN. (És molt senzill, els alumnes saben com funciona perquè ho hem fet 

a l’escola i podeu jugar tota la família!). 

Propostes musicals 

- Escolta la música que més t’agrada i intenta descobrir-ne d’altra que potser no 

coneixies. 

-Juga amb els ritmes i amb la música a https://www.incredibox.com  

Les comarques 

En tornar, haurem d’iniciar el tema de les comarques de catalunya, si voleu començar 

a mirar aquesta web, on apareixen les comarques dins d’un mapa en l’apartat “estudi” i 

llavors podeu jugar a col·locar les comarques en l’apartat ”juga”. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/com

arcas-de-catalua/1754c6ab-f368-488b-b8ea-b71b2cda1d45 

A més a més, com ja sabeu, cada any es fa un treball de recerca (conferència). La 

temàtica escollida a 4t són les comarques de Catalunya. Cada alumne haurà de triar 

una comarca i realitzar una recerca d’informació sobre aquesta. 

Per anar agilitzant la feina us facilitem el llistat de les comarques que hem seleccionat: 

Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Vall d’Aran, Bages, Osona, Anoia, Moianès, Vallès 

Oriental, Vallès Occidental, Gironès, Alt Penedès, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alt 

Empordà, Baix Empordà, Selva, Maresme, Barcelonès, Garraf, Tarragonès, Montsià, 

Baix Ebre.  

El primer pas és que cada alumne triï quatre comarques que li cridin l’atenció i 

d’aquestes quatre la tutora li adjudicarà una.  

Aquest curs, degut a les circumstàncies excepcionals, el suport per fer la conferència 

podrà ser tant amb cartolina, com Presentació Power Point o altres.  

La setmana que ve us passarem el guió amb tots els apartats per poder elaborar la 

conferència, juntament amb la comarca assignada perquè pugueu començar a treballar.  

Per últim, volem felicitar pels aniversaris que ja van passar i no vam poder celebrar i 

pels que vindran aquesta propera setmana al Samuel i l’Ainhoa!  
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