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4t     FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 18 al 22 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana Entra al Classroom i llegeix la lectura: El plàstic que 

llencem és un perill per als oceans. Les activitats 

d’aquesta setmana estan relacionades amb les quatre 

R del reciclatge: Reciclar, Reutilitzar, Reduir i 

sobretot Repensar. 

 

Lengua Castellana Entra en el Classroom y ves a la tarea Acierta la 

letra, para aprender y trabajar correctamente la 

ortografía castellana. Mira los vídeos propuestos y 

luego haz las actividades. Recuerda que puedes 

consultar tu libro de texto, las páginas 159, 174, 175 

y 193. 

 

Matemàtiques 

 

Classroom 

Repassem els nombres decimals i comencem 

l’estadística. Vídeos. 

 

English 

 

Go to the English Classroom.  

Study Grammar focus page 63 and 65. 

Pupil’s Book page 65 and 66. 

Activity Book page 64 and 65. 

 

Medi Social 

 

Entra al Classroom de la etapa de la història que has 

triat. Llegeix el guió i mira els vídeos proposats. 

Llegeix el tutorial de com fer una presentació. Tens 

dues setmanes per fer la tasca. La data d’entrega és 

el 31 de maig. Recorda de compartir-ho amb la 

mestra quan l’hagis acabat.  

  

Medi Natural 

 

Al Classroom: activitats de repàs dels ecosistemes. 

STEM 

 

Aquest és el vídeo de la segona tasca del full de 

càlcul. 

https://youtu.be/ZCY9VmK9N2g 

https://youtu.be/ZCY9VmK9N2g
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Recordeu compartir amb mi aquesta tasca. 

 

Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

PATTERNS AND TEXTURES IN 3D 

 

Com que aquesta setmana ja tindreu el llibre, podeu 

fer la tasca en el mateix llibre. Del llibre “Clay Pots” 

fer la pàgina 5: heu de mirar l’exemple del gerro 

esquerre i al gerro que està en blanc decorar-lo 

afegint textures i algun disseny/sèrie lliure. Recorda 

que l’objectiu és donar volum a la figura.  

Penseu els passos que vam fer en l’activitat anterior: 

per donar volum primer dibuixar línies ovalades, 

després dins de cada part decorar. 

- Add your own patterns and textures to this pot 

to emphasise its 3D form. 

 

**Un cop acabat envieu una fotografia del dibuix al 

meu correu abans del 24-05-20. 

 

Música 

 

- Percussió corporal 

https://youtu.be/zGv09fhaF_U 

- Cançons: “No ens desdibuixeu” i “Escriurem” 

 

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 pots aprofitar per crear el teu propi material. 

calendario-mayo.pdf 

Religió 

 

Classroom 

Qüestionari tema 6. 

Comencem l’últim tema del curs: Som llum. 

https://youtu.be/zGv09fhaF_U
https://drive.google.com/file/d/1cPdiesZ5c05DAkqIiH4qAb6ejFinR3kn/view?usp=sharing
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