
 

PROPOSTES A CASA 

 

CURS    4t SETMANA: del 14 al 17 d’abril 

Aquesta setmana comencem amb energia renovada i noves dinàmiques.         

A partir de demà dimecres 15 tindrem l’oportunitat de veure’ns a través            

de videotrucades. Més avall, teniu les instruccions per apuntar-vos i          

saber com ho organitzarem. Les sessions de música/educació física i les           

d’anglès/tecnologia les fareu cada quinze dies. Aquesta primera        

setmana el Cavall Bernat començarà amb educació física i anglès i Sant            

Jeroni  amb música i tecnologia.  

LLENGUA CATALANA       

- Resumeix i opina sobre una notícia. 

- Crea un rodolí  

LLENGUA CASTELLANA       

-  Una película en família 

ENGLISH       

Make a short oral presentation about your new poster  

MATEMÀTIQUES       

- Pla d’estalvi 

- Mesurem perímetres 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA       

MÚSICA:    Percussió corporal 

               RENTA’T LES MANS!!! 

 

PLÀSTICA:  LA PRIMAVERA: Ocells  

EDUCACIÓ FÍSICA       

- Aprendre i seguir la coreografia 

 
VideoTrobades: Instruccions a la pàgina següent! 

 

SUGGERIMENTS 

● Construcció d'una màquina de calcular  
● Parts d'un riu 
● Cavall Fort  Jo Em Quedo a  Casa revista 
● EL TRICICLE 
● SYMBALOO  

usuari: itinerarisquart.sinia@gmail.com 
contrasenya: lasinia4  

https://drive.google.com/file/d/1Awq2MiXze0K0DwHfDEcgZpjj0NyjX7r8/view?usp=sharing
https://cutt.ly/rtYQQ60
https://drive.google.com/file/d/1EoNXBADEp7PiKkkzNvlKZcH80qVLP6h6/view
https://drive.google.com/file/d/1zw7rN-RfePNLmFL4VRsbOZjr-8XjPojs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nW7pD4iZH2wHrQXZ_3HS_jJOTgdz-ugp
https://drive.google.com/file/d/1eQ2iQ168Sb66uUB3n5a8HBzpoRHkz8wm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zPkl0qf12NWMbdfoPrm_XdGqUVWPn8nR1I6_umaTVY0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=kEWUy-nAVgM
https://drive.google.com/file/d/1HhRyh1ZpKRMOwTOFe6S8yI_7ikDncbiZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jmi26iMoh9saa2p2jeC9-qpKlAZPTYgv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jdK5ApquzTs&feature=emb_title
http://www.xtec.cat/~fcruanas/educacio/weblilit/riu/llit.html
https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
mailto:itinerarisquart.sinia@gmail.com


 
 

VideoTrobades: 

 

A partir del dia 15 i mentre duri el confinament et proposem tenir trobades virtuals amb                
els teus mestres. Te’n proposarem fer 5 a la setmana i ens serviran per parlar i                
comentar com estem, fer propostes i revisar-ne d’altres. Sabem que potser no hi             
podràs assistir a totes (no passa res) però tu sabràs quan els pots trobar. 
 
 
Quan es fan? 
A continuació tens un enllaç a una graella. T’has d’apuntar una vegada a cada graella               
de la teva classe i pots escollir l’horari que et vagi millor de cadascuna (sempre que hi                 
hagi forats). El dia límit per inscriure’s és dijous 16. Hi ha una sessió que és per tothom                  
i ja té l’horari fixat ho veuràs a la graella. 
 
Com ho farem? 
Utilitzarem el Meet. El Meet és una aplicació del Google Chrome que permet fer              
videoconferències amb diferents persones a la vegada. Cal que prèviament, per gaudir            
d’una videoconferència òptima on ens poguem veure tots alhora a la pantalla, et             
descarreguis una extensió concreta clicant en aquest enllaç.  
 
Cada dia que et toqui VideoTrobada has d’obrir la graella i pitjar l’enllaç de la sessió                
on estàs inscrit a través d’un dispositiu amb càmera i micròfon (ordinador, mòbil,             
tauleta…). 
 
Passos a seguir: 

● Abans de començar la videoconferència busca un espai tranquil on tinguis bona            
connexió de WIFI. Per veure’ns bé necessitem que la càmera (del mòbil,            
tauleta, ordinador, …) estigui quieta durant tota l'estona. 

● Prepara uns auriculars, et serviran per gaudir millor del so de la trobada 

● És possible que necessitis un paper i un llapis per fer algun joc o resoldre algun                
repte, deixa'l preparat! 

● Has d’activar el micròfon i la càmera quan t’ho demani.  
 “Ctrl”+D connectes i desconnectes el micròfon,  “Ctrl”+E connectes i desconnectes la càmera. 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ocHjN4W3KxupDRFNBR-tvEBXv9LtiC_XRbvipaTuGqE/edit?usp=sharing
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ocHjN4W3KxupDRFNBR-tvEBXv9LtiC_XRbvipaTuGqE/edit?usp=sharing

