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4t    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 6 al 9 D’ABRIL DE 2020 

Llengua Catalana Has d’entrar al Classroom de Català. Has d’acceptar 

la invitació que tens al teu correu personal. 

 

Has de redactar una carta seguint les instruccions 

que trobaràs al Classroom o també al Moodle, a la 

matèria de Català (Expressió escrita: la carta). L’has 

d’escriure al documents de google i compartir-la 

amb la mestra. 

Aquesta carta pot anar dirigida al personal sanitari 

d'un hospital o bé a persones que tenen el Covid 19 i 

que no poden rebre la visita dels seus familiars. 

L'objectiu principal és donar ànims i explicar com 

vius des de casa aquesta situació. 

Les cartes que curen és una iniciativa molt bonica, 

que pot ajudar a altres persones a portar aquesta 

situació d’una manera més agradable, sentint-se més 

acompanyats.  

Farem arribar els vostres escrits a les següents 

adreces:  anims@xarxatecla.cat i  

gracies.ics@gencat.cat 

Lengua Castellana Entrar en el Classroom de Lengua Castellana. 

Recibiréis una invitación por correo. El lunes a 

primera hora tendréis el trabajo colgado en la 

plataforma.  

Allí os indicará lo que tenéis que hacer: primero ver 

el video, a continuación leer la lectura del libro de 

clase de la página 118-119 de Spiderman y por 

último contestar la comprensión lectora que 

encontraréis 

 

Matemàtiques 

 

Polígons (Ho he après?) i numeració decimal al 

google Classroom. 

 

 

English 

 

Has d’entrar al Classroom d’Anglès. Hi trobaràs les 

tasques que has de fer: 
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1.- Watch a video about British Holidays - Easter. 

2.- Answer the questions about Easter in the UK (ho 

heu de realitzar clicant la resposta correcta del 

qüestionari) 

3.- Watch a video about Mr. Bean 

 

Medi Social 

 

Aquesta setmana, que esperem que sigui ben dolça, 

us proposem mirar la pel·lícula Charlie i la fàbrica 

de xocolata. Amb aquesta activitat volem que 

reflexioneu sobre els diferents oficis que hi 

apareixen, perquè es relaciona amb la següent unitat, 

la dels sectors econòmics, que començarem ben 

aviat. 

 

Medi Natural 

 

Tornar a repassar la presentació de la setmana 

passada sobre els éssers vius. 

Us deixo aquí un link d’un vídeo sobre les plantes 

que us pot ajudar a repassar. Si us animeu podeu 

provar de fer-ho a casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=jy_bVfgwMa8 

 

Activitats per repassar: 

https://drive.google.com/open?id=1nna2CztgRoIzBj

b09lg9vUcHHzO42cTx 

 

Recordeu que la feina s’entrega per google 

classroom, no per correu electrònic. Si ho feu des 

d’un mòbil podeu descarregar l’aplicació Google 

Classroom i ho veureu millor. 

Alguns encara no heu acceptat la invitació a google 

classroom, reviseu el vostre correu electrònic i si no 

la trobeu aviseu-me i us la tornaré a enviar. Gràcies! 

 

Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

Us faig dues propostes artístiques per divertir-vos 

aquesta Setmana Santa. Podeu triar la que més us 

agradi i me la feu arribar per mail. 

 

1- EASTER EGGS! 

Ens preparem per la Pasqua i per això decorarem ous 

de pasqua. Per fer-ho necessiteu: ous, colorant 

alimentari, vinagre blanc, oli, vol, aigua, cullera, 

guants i paper de cuina absorbent. 

I per la decoració... deixar volar la imaginació i 

material extra com: cinta, cordill, esmalt d’ungles,.... 

https://www.youtube.com/watch?v=jy_bVfgwMa8
https://drive.google.com/open?id=1nna2CztgRoIzBjb09lg9vUcHHzO42cTx
https://drive.google.com/open?id=1nna2CztgRoIzBjb09lg9vUcHHzO42cTx
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Com fer-ho pas a pas: 

https://www.marthastewart.com/921623/how-make-

marbleized-easter-eggs#slide_4 

 

https://www.jennaburger.com/2014/04/dip-dyed-

easter-eggs-using-food-coloring/ 

 

https://www.craftymorning.com/tie-dye-easter-eggs/ 
 

2- EGG CARTON BUNNY 

Crear conillets de Pasqua amb material reciclat: 

oueres. Si no teniu pintura no passa res, podeu 

deixar-los sense pintar o decorar-los com vulgueu. 

Com fer-ho pas a pas: 

https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-

bunny/  
 

Us animo també a compartir les vostres creacions a 

l’Instagram de l’escola, enviant una foto a 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com, posant 

el hashtag: #ArtsAndCrafts #Easter #Pasqua 

E.F 

 
TONIFIQUEM EL COS 

Comença a poc a poc, prepara’t una ampolla d’aigua. 

Si algun exercici no el pots fer o estàs molt cansat, 

fes uns segons  més de descans. 

Pensa en gaudir i disfrutar quan facis l’activitat. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=A1h0WR6Xbt4

&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR

&index=4 

IOGA PER NENS 

Prepara’t la tovallola de platja, pots fer la sessió en 

tres dies, deu minuts cada dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=sdKuUrp9smM 

Religió 

 

Ho he après? i Som valents! amb google classroom. 
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