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4t    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana Has d’entrar al Classroom. Aquesta setmana 

treballarem ortografia. Llegeix i estudia la teoria i 

després fes les activitats proposades. 

 

Lengua Castellana Entra en el Classroom. Ves al taller de “Adivina la 

lengua”. Repasa primero la teoría y después haz la 

actividad.  

 

Matemàtiques 

 

Classroom 

Avancem en números decimals. Multiplicació. 

Vídeos sobre multiplicacions diverses. Problemes en 

PDF. 

 

English 

 

Go to the English Classroom. Read and learn the 

grammar focus: was and were (questions and 

answers). 

Pupil’s book. Read Page 56 and 58 

Story 6. New words for you: Time for a break: 

temps de descans. Well spotted: ben vist.  

Lighthouse: far. Leave now: marxa ara 

Activity book. Do page 56 and 57 

 

Medi Social 

 

Hauràs rebut la invitació al Classroom. Accepta-la i 

entra. Ves a la tasca de l’Evolució de la població. 

Segueix les indicacions per fer-la. Recorda d’enviar 

la fitxa pel Classroom. 

 

Medi Natural 

 

Activitat al Classroom. 

 

Primer haureu de llegir els nous apunts, i després 

podeu fer l’activitat, que s’ha d’entregar a 

l’apartat del Classroom i no per correu electrònic. 
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Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

LIGHT AND SHADOW: VOLUME 

 

La setmana passada vas practicar els gerros en 

volum. Avui practicaràs les figures geomètriques 

amb volum amb la tècnica de llum i ombra.  

Entra al següent enllaç i llegeix la presentació.  

https://drive.google.com/file/d/1V9yQfBPOnv5pKA

bqReAGZbKz69d-X-P2/view?usp=sharing 

 

Un cop llegida la teoria, agafa un foli i representa 2 

figures geomètriques en volum.  

- 1r: fes el dibuix de la figura amb llapis. 

- 2n: tria d’on vindrà la llum (dreta? esquerra?) 

i marca-ho amb una fletxa (com als exemples). 

- 3r: aplica la tècnica del clarobscur: pinta amb 

el llapis l’ombra projectada de la llum per 

donar volum a la figura. Recorda practicar 

tonalitats més fortes i altres més fluixes. 

 

Quan ho tinguis acabat envia una fotografia del 

resultat al meu correu. 

 

Música 

 

- Gravar-vos tocant “Himne de l’alegria”, amb 

flauta, i m’ho envieu. 

           https://youtu.be/vdsgeFmngCs 

           (teniu també partitura) 

 

- Repassar cançó NO ENS DESDIBUIXEU” 

          (el proper dia me l’haureu de cantar). 

 

E.F 

 
TONIFICACIÓ, KICKBOXING. 

CARDIO, BALLS, REDUEIX VOLUM. 

CAMES, GLUTIS, BRAÇOS, ABDOMINALS. 

PILATES, IOGA, MEDITACIÓ. 

 

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 podeu crear el vostre propi material. 

https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZG

WQrRbXBm7MA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1V9yQfBPOnv5pKAbqReAGZbKz69d-X-P2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V9yQfBPOnv5pKAbqReAGZbKz69d-X-P2/view?usp=sharing
https://youtu.be/vdsgeFmngCs
https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing
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Religió 

 

Classroom 

Som Valents- Vídeo “escenes de la vida de Jesús” i 

exercicis de classe. 

 

 

 


