
4t de primària 
 

vicente.renau@santjeroni.org 
montse.casasayas@santjeroni.org 

 
Setmana de l’11 al 18 de maig 

 

CATALÀ 

● Lectura diària 30' .Cavall fort pàg 5, 6 i 7 Anem a Magna Celebratio! Contesta a 

les preguntes. 

● Quina mena de lector ets? 

● La biblioteca de 4t. Recomanacions d’un llibre que hagis llegit amb vídeo i             

presentació del llibre disfressat.  

● Escriptura col·lectiva: Llegeix el que s’està escrivint i continua la història.  El conte 

de 4t. 

● Continuem publicant pel·lícules i sèries, ja tenim unes quantes!!!! 

RECOMANACIONS.  

● MEET: Lectura en veu alta. 

CASTELLÀ          aula4t@santjeroni.org 

 
DESCRIPCIÓN DE ANIMALES MITOLÓGICOS 
1-Lee la descripción de dos animales mitológicos  y haz el dibujo . 

2- Inventa tú  un animal fantástico. 

FICHA 

 

 

 

 

 

 

mailto:vicente.renau@santjeroni.org
mailto:montse.casasayas@santjeroni.org
https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/35525#
https://docs.google.com/document/d/1DsH85S3XHgyrQcJyoozK_AdU0ZOC9jQY-wNllSks85E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TSNXR0f5oV28k9uof5j3b_hrOri08teY5-hyjpoZ-p8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u1nUZUF1yHaKS--nvvycSZXFXqE11EzuMtaKAbHrZIA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mE_wjA2nxXhm7dIrBq-NbFVTfCfxsaLytFK8Sojd3do/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mE_wjA2nxXhm7dIrBq-NbFVTfCfxsaLytFK8Sojd3do/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mE_wjA2nxXhm7dIrBq-NbFVTfCfxsaLytFK8Sojd3do/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13jihdc7GUTWzLd6v0zbAatesSQypRb3__keCfTlgbL0/edit
https://drive.google.com/file/d/1ZmGROCBYHrAymg6-MESFwNeYPm3vwHrM/view?usp=sharing


ANGLÈS        maria.puig@santjeroni.org 

ACTIVITIES WE LIKE DOING 

1- TIGER 4- Unit 5- Activity book page 71.  

2- GAME (cal posar-hi atenció que jo veig els resultats) You are the best! 

https://wordwall.net/play/1934/965/898  

 3- STORY : THE MUMMY (Listen and read the story) 

-Preparation (fes el joc de vocabulari abans de mirar la història) 

-Watch the story (mira el video de la història) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-mummy 

-Activity of the story ( Fes l’activitat de la història ) It’s a funny story 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-mum
my-worksheet.pdf 

Quan acabis aquesta activitat m’envies la foto.  

MATEMÀTIQUES 

● Saps qui va inventar les matemàtiques?. . Vídeo 1 -  Vídeo 2  Tria una 
escriptura numèrica antiga i escriu els anys que tens i ens l'envieu amb una 
foto.  

● Sudokus 
● Càlcul mental 
● Números romans 1 Números romans 2     Sabries escriure? 

 

 

 

 

https://wordwall.net/play/1934/965/898
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-mummy
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-mummy-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-mummy-worksheet.pdf
https://classroom.google.com/u/3/w/NjYxODMyNDk0OTla/t/all
https://classroom.google.com/u/3/w/NjYxODMyNDk0OTla/t/all
https://clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/mathi/jclic.js/index.html
https://classroom.google.com/u/3/w/NjYxODMyNDk0OTla/t/all
https://clic.xtec.cat/projects/romans2/jclic.js/index.html
https://docs.google.com/document/d/1V4-ov3IMI4b2_9WIJ-GDi5N9dnF_hd6aHqaPSccam5E/edit


MEDI NATURAL I SOCIAL 

Haureu de fer un treball de recerca d’informació a Internet per completar una graella amb               
les característiques de diferents civilitzacions antigues. Disposeu de dues setmanes per           
fer la tasca. 
 
Per fer-ho: 
 
1.- Llegeix la fitxa amb les instruccions 
2.- Llegeix el document d’exemple 
3.- Utilitza el banc de recursos que hi ha a la fitxa del punt 1 i completa el quadre 
comparatiu. 
 

MÚSICA 

Aquí teniu les activitats de música 
 
https://view.genial.ly/5eb488092c3ba90db07548a9 
 
La tasca me la podeu enviar a meritxell.cuyas@santjeroni.org 
 

VALORS 

Treballem els valor amb la mitologia! L’egoisme:  

“La història d’en Filemó i la Baucis” 

1.- Llegeix la història i/o mira el vídeo. 

2.- Completa la fitxa. 

PLÀSTICA 

Construïm una casa romana 
 
-Obre el següent document. Hi trobaràs uns retallables amb 2 tipus de casa romana:              
DOMUS i ÍNSULA. 
 
Retallables de cases romanes 
 
-Tria la que prefereixis.  
 
-Pinta-la, munta-la i envia la fotografia. 
 
Llibres disfressats 
Continuem penjant els llibres al power point compartit. 

https://www.mediafire.com/file/rhtg92wniijo39l/INSTRUCCIONS_CIVILITZACIONS_ANTIGUES.docx/file
https://www.mediafire.com/file/exeq0dhvd98xqwk/DOCUMENT_D%27EXEMPLE_%282%29.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/dzq6ni0mr650xh4/QUADRE_COMPARATIU_CIVILITZACIONS_ANTIGUES.docx/file
https://www.mediafire.com/file/dzq6ni0mr650xh4/QUADRE_COMPARATIU_CIVILITZACIONS_ANTIGUES.docx/file
https://view.genial.ly/5eb488092c3ba90db07548a9
mailto:meritxell.cuyas@santjeroni.org
https://rz100arte.com/mitologia-para-ninos-filemon-y-baucis-toda-una-vida-y-mas-amandose/
https://www.youtube.com/watch?v=F2yzEkYzdho
https://www.mediafire.com/file/q1l8dlzyjxp69pz/La_hist%F2ria_d%27en_Filem%F3_i_la_Baucis..docx/file
https://www.mediafire.com/file/x3xo1l3s9naylic/vols_constru%EFr_una_casa_romana.pdf/file


EDUCACIÓ FÍSICA 

REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA capítol II 

Seràs capaç de fer malabars amb 3 pilotes abans que acabi la setmana? Creus que pots 
superar-ho? 

Intenta-ho, esforça't i gaudeix. Mou-te! 

CONNEXIÓ MEET 

4t A: dimecres, 13 de maig. Farem dos torns: el primer, a les 16 h (alumnes 9 a 16                   
del llistat) i el segon, a les 16:45 h (alumnes 1 a 8 del llistat). De 16:30 a 16:45 podrà                    
entrar qui vulgui de 4t A per parlar amb els companys i companyes. 
 
meet.google.com/vja-rimj-hms 
 
 
 
4t B: dijous, 7 de maig a les 16 h. GRUP 1    meet.google.com/vpo-ojts-fjt 
  
4T B: dijous, 7 de maig a les 16’45h. GRUP 2 meet.google.com/ucd-kefi-tvz 
 
QUI VULGUI ENTRAR PER ESCOLTAR ELS COMPANYS, ESTÀ CONVIDAT. 

 
 
 

https://youtu.be/PiTMeN_5h8o
http://meet.google.com/vja-rimj-hms
https://meet.google.com/vpo-ojts-fjt?hs=122&authuser=2
https://meet.google.com/ucd-kefi-tvz?hs=122&authuser=2

