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4t     FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 20 al 24 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana Has d’entrar al Classroom de Català i anar al taller 

d’escriptura: Va de misteri!! Mira amb atenció 

l’exemple i llegeix com es planifica una narració de 

misteri. A continuació fes l’activitat proposada. 

 

Lengua Castellana Entra en el Classroom de Castellano y ves al tema de 

Figuras Literarias. Lee la teoría, mira el vídeo de la 

canción y haz la actividad que se propone a 

continuación.  

 

Matemàtiques 

 

CLASSROOM- Continuació dels nombres decimals. 

Aproximació i sumes. Mirar els vídeos del tema  i 

complimentar fitxes 12 (numeració) i 24 (càlcul). 

Qüestionari de problemes- Sant Jordi (lliurament 

abans del 24 d’abril). 

 

English 

 

You have to go to your English Classroom. Listen 

and watch the video: Saint George and the dragon. 

Then do the activities. 

 

Medi Social 

 

Llegeix les pàgines 124 i 125 del llibre sobre les 

activitats econòmiques a Catalunya. A continuació 

ves al Moodle, T7 i completa la Fitxa sobre les 

activitats econòmiques a Catalunya. Un cop feta 

envia-la per mail a la mestra. 

 

Medi Natural 

 

Fitxa de repàs: 

https://drive.google.com/file/d/110pdITp-

4dMq5O3AMVm53YBoqleDxhsA/view?usp=sharin

g 

S’ha d’entregar a Google Classroom. 
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Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

ROSA DE SANT JORDI 

 

Aquesta Setmana celebrem Sant Jordi i per això us 

proposo fer una rosa de Sant Jordi. Us deixo 

diferents models i en trieu un, el que més us agradi. 

Un cop acabada, heu d’enviar-me una foto al meu 

correu. 

 

Tutorial rosa amb oueres: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAIxee5sRIM&

feature=youtu.be 

Tutorial rosa de paper: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf1Eskxz3qQ 

 

Exemples: 

https://i.pinimg.com/originals/58/69/34/586934b828

0d6992c480c7657b07673b.jpg 

 

https://www.euroresidentes.com/entretenimiento/ma

nualidades/como-hacer-rosas-de-goma-eva 

 

https://www.pinterest.es/pin/674414112934979834/?

nic_v1=1a8KcZqto25WUMBs0wvg9w1t0b307mA8

Yk8BTKMuBq0povZYNjMqdNWIf%2F45k8sGyE 

 

E.F 

 

CLASSROOM VÍDEO RUTINA E.F. 

Has de gravar-te i enviar-me un vídeo de dos minuts 

amb qualsevol activitat física que has estat realitzant 

durant aquestes setmanes de confinament: ballar, 

tonificació, circuits... 

Al Classroom trobaràs els passos a seguir per enviar-

me el vídeo. 

Religió 

 

CLASSROOM- Continuació del T. 6  

Llegir i entendre les pàgines 62 i 63 del llibre. 

Veure els vídeos que ens parlen de la lliçó i fer 

l’activitat 1 de la pàg. 63.  

Pensar per respondre les preguntes sobre Jesús i el 

confinament actual, i explicar quin dels vídeos us ha 

agradat més. 
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