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4t    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ DE 2020 

 

Llengua Catalana Llegeix la cançó: “L’escola que volem” de la pàg 

110 i 111. També la pots escoltar al següent enllaç. 

https://www.youtube.com/embed/uz-

AaxOtEMk?rel=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay

=1&amp;autohide=1&amp;wmode=opaque 

 

Fes les activitats 1, 2 i 3 de la pàg 112 (ho has de fer 

al full de ratlles). 

 

Llegeix l’ortografia de la pàg. 114 sobre la R i la RR 

i fes l’activitat 10 i 12 de la pàg 115 (ho has de fer al 

full). 

 

Lengua Castellana Revisa la página 110 del libro o entra en el T5 del 

Moodle y lee el documento sobre La noticia 

(recuerda lo que trabajamos en clase). 

 

Redacta en un documento Word una noticia (unas 8-

10 líneas) sobre algo relacionado con el coronavirus 

que te haya llamado la atención: los aplausos en los 

balcones, las compras de alimentos en gran cantidad, 

cómo se entretienen las personas estos días...Cuando 

la acabes me la envías por mail. Si tuvieras 

problemas con el ordenador la escribes en una hoja. 

Si puedes añade una foto que muestre lo que redactas 

en la noticia. 

 

Matemàtiques 

 

-Busca a Youtube la següent adreça (Demana ajuda 

als pares si no ho trobes…) El bosc dels coms. 

Col·lecció matemàtica. 

 

Repassem els polígons… 

https://www.youtube.com/watch?v=J7DQFJkiGAI 

https://www.youtube.com/embed/uz-AaxOtEMk?rel=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay=1&amp;autohide=1&amp;wmode=opaque
https://www.youtube.com/embed/uz-AaxOtEMk?rel=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay=1&amp;autohide=1&amp;wmode=opaque
https://www.youtube.com/embed/uz-AaxOtEMk?rel=0&amp;showinfo=0&amp;autoplay=1&amp;autohide=1&amp;wmode=opaque
https://www.youtube.com/watch?v=J7DQFJkiGAI
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Els triangles...R 

https://www.youtube.com/watch?v=4isAvTsoHHU  

 

Busca ara per casa 6 objectes que tinguin triangles. 

Dibuixa i pinta aquests objectes a la teva llibreta i 

sota posa el tipus de triangles que has dibuixat, tenint 

en compte els costats i els angles. 

 

Estudiem ara els quadrilàters. 

Comença mirant el següent vídeo de la col·lecció El 

bosc dels coms. Els quadrilàters. Figures planes. 

Geometria. Cicle Mitjà 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nuwfs1lZP94 

 

Fem ara la Fitxa 8. Classificació de quadrilàters. 

GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA 

INFORMACIÓ (taronja).  

Copia, dibuixa i pinta el requadre de la pàg. 203 a la 

teva llibreta. Estudia bé el requadre. Fes ara, tots 

els exercicis de la fitxa.  

Arranca una fulla de la llibreta per a fer l’exercici 5. 

Ja tens la quadrícula (full amb quadrats)!. 

 

-Farem també tres divisions amb la seva prova. No 

paris fins a aconseguir que estiguin bé! 

45673: 44           45673: 75             45673: 84 

 

-Fitxa 20 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (blau). 

 

 

English 

 

- Pupil’s book page 44. Read the words and read 

grammar focus page 45. 

 

- Activity book pages 44 and 45. Do the activities. 

(Al Moodle tindreu l’explicació del Grammar focus. 

Has d’anar a Anglès i clicar Comparatives). 

 

You can watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A 

 

Medi Social 

 

Llegir les pàgines 82 i 83 (documents adjunts). 

Imprimiu la pàgina de l’esquema i completeu la part 

https://www.youtube.com/watch?v=4isAvTsoHHU
https://www.youtube.com/watch?v=Nuwfs1lZP94
https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A
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d'organització política. Si no podeu imprimir, 

copieu-la en un full. Si teniu el llibre a casa, feu-ho 

al llibre. 

 

Medi Natural 

 

Del dossier, estudiar l’aparell circulatori i llegir 

l’aparell excretor. 

 

Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

Dibuix d’un autoretrat. Mida mig foli. Pintar en 

tècnica lliure. 

Passos a seguir explicats en l’enllaç adjunt.  
https://padlet.com/nuriapeiro1/deures4tEPretrat  

**Us animo a ser creatius a l’hora de posar-hi color i 

penseu quina tècnica voleu provar! 

E.F 

 

 

Per realitzar tota la família. 

Material: tovallola per la suor, ampolla d’aigua i 

estoreta o tovallola de platja), peses (només adults) 

(bricks o ampolles d’aigua), piques (pal d’escombra, 

de fregar), gomes elàstiques, cordes... 

També pots aprofitar per crear el teu propi material. 

https://drive.google.com/file/d/1-

8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=

sharing 

 

Religió 

 

Buscar al glossari del llibre la paraula Misericòrdia. 

Copiar-la en un full de treball. 

Lectura i subratllat de les pàgines 54 i 55. Copiar els 

esquemes de les obres de misericòrdia corporals i 

espirituals al full de treball. 

Estudiar la definició de Misericòrdia i les obres de 

misericòrdia corporals i espirituals. 

 

 

 

 

https://padlet.com/nuriapeiro1/deures4tEPretrat
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
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