
4t de primària 
 

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

 
Setmana del 18 al 24 de maig 
 
CATALÀ 

● 100 anys de Gianni Rodari. Teniu dues setmanes per fer aquesta tasca. Línia del 

temps, biografia i enregistrament de veu de tres contes 

bojos.  Programació 

● 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.  

● 4t A: LECTURA EN VEU ALTA. Agafeu un dels contes, 

el que més us agradi, i prepareu-lo en veu alta. Quan ho tinguis, grava’t i envia 

l’àudio. Al document rúbrica d’avaluació hi trobaràs els aspectes que s’utilitzaran 

per valorar la teva feina. 

CASTELLÀ          aula4t@santjeroni.org 

Lee la comprensión lectora: "No es un papagayo" y responde las preguntas. 

https://mega.nz/file/9JxRwLYD#rCJ6MOpxMAytTCOJ2bEGLAdqcMM5aQTXMjCSlCVuGBs 

Las respuestas a las preguntas tienen que ser completas y  tenéis 
que revisar las faltas de ortografía. En la última pregunta, dónde os 
pregunta por una anécdota personal,  hay que escribir un mínimo de 
cinco líneas. Debe aparecer el momento en qué pasó, dónde 
estábais, cómo os sentisteis, etc.  

Practicad con este Jclic sobre ortografía. 

https://clic.xtec.cat/projects/ortogra2/jclic.js/index.html 

Por último, quiero que reviséis la valoración que os hice sobre la 
ficha técnica del ruiseñor y hagáis una nueva sobre el Papagayo. 

¡Un abrazote, chic@s! 

 

 

mailto:vicente.renau@santjeroni.org
mailto:montse.casasayas@santjeroni.org
https://view.genial.ly/5eb435592fb48d0d930b5b76/guide-rodari
https://drive.google.com/open?id=1AnDt1R3ufKMsiAE7jPpSehEQRm0DT9jr
https://drive.google.com/open?id=1AnDt1R3ufKMsiAE7jPpSehEQRm0DT9jr
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://www.mediafire.com/file/xzi8cfdsjg0yk5y/contes_sota_acacia.pdf/file
https://docs.google.com/document/d/1LlBryM--hG3TmYoQPJHAWV1crcb78xGYqXgECV5Ra58/edit?usp=sharing
https://mega.nz/file/9JxRwLYD#rCJ6MOpxMAytTCOJ2bEGLAdqcMM5aQTXMjCSlCVuGBs
https://clic.xtec.cat/projects/ortogra2/jclic.js/index.html


ANGLÈS        maria.puig@santjeroni.org 

 WEEK 6-  FREE TIME ACTIVITIES 

1- FREE TIME  Activities 

2- QUESTIONS GAME  https://wordwall.net/play/2315/422/850 

MATEMÀTIQUES 

● Col·lecció de maquetes. 
● Vols practicar una mica de màgia 

matemàtica, entra a la web i veuràs que sap 
fer el mag de la llàntia.Telepatia matemàtica 

● Laberits 
● Enigmes matemàtics 

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. Aquesta setmana és l’última per           
poder-ho entregar.  
 
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. 
4.- Omple la graella d'autoavaluació que hi ha 
a la fitxa del punt 1. 
 
 
 

MÚSICA 

 
Aquí teniu el material per aquesta setmana.  
 
https://view.genial.ly/5ebe387132a04c0d96b6eebb 
 

La tasca està al final, me la podeu enviar a:  

meritxell.cuyas@santjeroniorg 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1qfLi7UumUa9vnRlMEZKxHiFfV4HXw3_4/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/2315/422/850
https://forms.gle/sPCNs2eZgqQhseep7
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/mind.htm
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/labyrintheG.html
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=Matem%C3%A1tiques&t=4sxgugdvdv&im=n&l=pp&i=dfncdc&r=tl
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/5ebe387132a04c0d96b6eebb


VALORS 

LA LLEGENDA DE LES TRES PIPES. APRÈN A CONTROLAR LA IRA. 

Aquesta setmana et proposem una altra llegenda antiga, en         
aquest cas del indis nadius americans. Llegeix el text i contesta           
les preguntes. 

La llegenda de les tres pipes. 

PLÀSTICA 

COLLAGE DE LES CIVILITZACIONS ANTIGUES 
 
Per fer aquesta activitat, disposeu de dues setmanes de         
temps: 
 
1.- Busca a Internet dibuixos de persones de les         
civilitzacions treballades. També pots fer servir les de model         
que tens aquí: MODELS. 
2.- Un cop tingueu el model, atreveix-te a fer el teu propi dibuix, pinta'l i retalla’l. Has de                  
fer un dibuix d'un antic romà, d'un antic grec, d'un mesopotàmic, d'un antic egipci i d'un                
maia. 
3.- En un full, fes un collage amb el material que tinguis (papers de colors o pintats per tu,                   
cartrons, plàstic, revistes, diaris...), fent un fons típic per a cadascun dels dibuixos. Per              
exemple, per a l'egipci pot ser el desert; pel grec, un muntanya amb un temple, etc. 
4.- Enganxa cada personatge a sobre del fons corresponent. 
5.- Fes una fotografia de tot el conjunt i envia-la pel Classroom. 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA capítol III: equilbiri + heptathlon 

En el vídeo d’aquesta setmana trobareu una primera part on treballem l'equilibri sobre peu 

coix i una segona part extreta d'un programa emès a Clan Tv. 

Com sempre, teniu la setmana per anar repetint els exercicis i enviar algun comentari, 

foto o vídeo via classroom, padlet o correu. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediafire.com/file/c3uvtk62ipfnt9d/LA_LLEGENDA_DE_LES_TRES_PIPES._CONTROLA_LA_IRA..docx/file
https://www.mediafire.com/file/hf8itmav8yv8x7c/DIBUIXOS_MODEL.pdf/file
https://youtu.be/6Rvbl_8CWxA


CONNEXIÓ MEET 

4t A: dimecres, 20 de maig. De 16:00 a 16:30 l’alumnat           
9 a 16. De 16:30 a 16:45, conversa lliure tothom que           
vulgui. De 16:45 a 17:15 l’alumnat 1 a 8. Recordeu que           
hem d’acabar d’explicar les històries mitològiques.      
També és important que si durant la setmana teniu cap          
dubte, ho anoteu per poder aprofitar aquesta estona        
per resoldre-ho. 
 
meet.google.com/vja-rimj-hms 
 
 
4t B: dijous, 7 de maig a les 16 h. GRUP 1 i GRUP 2 a les 16’45h Explico el conte                     
mitològic  
meet.google.com/yvg-kroh-rhy 
  
 

 
 
 

 

http://meet.google.com/vja-rimj-hms
https://meet.google.com/yvg-kroh-rhy?hs=122&authuser=3

