
4t de primària 
 

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

 
Setmana del 5 al 11 de maig 

APARADOR DE LLIBRES 
AMBIENTATS 

 
 
A l’escola aquesta setmana tenim un repte: 

Fer una exposició virtual de llibres. 

Primer de tot triem un llibre que tinguem a casa. 

Creem una ambientació, li fem una  decoració al voltant. 

Pensem amb els elements que surten al llibre:        
personatges, llocs, ambient, paisatges, situacions…. 

Ho podem fer amb moltes tècniques: dibuixant i pintant ,          
retallant, amb plastilina, amb objectes reals, playmobils,       
legos,… 
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Quan ho tingueu acabat , envieu una o dues fotografies de           
vosaltres amb el llibre ambientat. En farem una exposició ,          
un APARADOR DE LLIBRES 

CATALÀ 

● Lectura diària 30' .Cavall fort 

● Comprensió lectora. “Com volen els helicòpters?. Lectura pàg 68-69 Cloe. 

● Comprensió oral: “Els viatges del capità Cook” . Pàg 66-67 Cloe. Audio 

● La biblioteca de 4t. Recomanacions d’un llibre que hagis llegit. Fes la presentació 

amb vídeo. Exemple. 

● Escriptura col·lectiva. El conte de 4t. 

CASTELLÀ 

● Llegeix el poema “El rey ignacio” i respon les preguntes.  

A l’última pregunta us demana una expressió escrita. Reviseu bé el text abans             

d’enviar-ho. Recordeu que quan parla un personatge hem d’escriure un guió. 

Valorarem el temps que dediqueu a pensar,escriure i revisar.  

Aquí podeu consultar la rúbrica.  

ANGLÈS        maria.puig@santjeroni.org 

FREE TIME ACTIVITIES                         THINGS WE LIKE DOING 

1- LISTEN and READ .  vocabulary unit 5               https://vimeo.com/164633425 

2-VOCABULARY -Tiger Team-   Activity book page 82 and 37. Envia foto de la pàgina 37 

3- FREE TIME ACTIVITIES.     ACTIVITATS INTERACTIVES PER ENVIAR 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&feature=youtu.be     VIDEO 

https://www.liveworksheets.com/th58787gi    LISTENING and  READING (escoltar i llegir) 

https://www.liveworksheets.com/fp208118nx    WRITING  (Escriu amb molta atenció ). 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/35525#
https://forms.gle/bM51jwYSwA2wk6KQA
https://forms.gle/bM51jwYSwA2wk6KQA
https://forms.gle/ThyXrv7ciH9kZ2wa6
https://drive.google.com/file/d/1RDwbt0-HWhi78RqS_BSadz_ZGLLfyJtb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u1nUZUF1yHaKS--nvvycSZXFXqE11EzuMtaKAbHrZIA/edit?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/1/w/NjYxODMyNDk0OTla/t/all
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://mega.nz/file/kBpwQA4L#bX5ygQx7r-3S9mjhB3q8GUKu6KMHvV_xACnIEMCN9Fw
https://mega.nz/file/kBpwQA4L#bX5ygQx7r-3S9mjhB3q8GUKu6KMHvV_xACnIEMCN9Fw
https://mega.nz/file/YFpzEQ6T#z0tgQeycrljfMTbGhNMoLUQonRm8UUG8CM-uZ6itecQ
https://mega.nz/file/YFpzEQ6T#z0tgQeycrljfMTbGhNMoLUQonRm8UUG8CM-uZ6itecQ
https://vimeo.com/164633425
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc&feature=youtu.be
https://www.liveworksheets.com/th58787gi
https://www.liveworksheets.com/fp208118nx


 

 

MATEMÀTIQUES 

● Cocoter. Observa la imatge i contesta a les preguntes.  
● Problemes de càlcul mental J.Clic 
● Càlcul 
● Resolució de problemes: Vaig un viatge! 

MEDI NATURAL I SOCIAL 

1. Llegir el conte egipci i contestar el formulari. 
 

2. Mirar els vídeos de l’Edat Antiga i l’Antic Egipte i contestar el formulari. 
 

MÚSICA 

Aquí tens la tasca de música 
 
https://view.genial.ly/5ea5ef9ad407580db91d9a61 
 

VALORS 

1.- Llegir el conte “Una primavera diferent” 

2.- Contestar el formulari. 

PLÀSTICA 

Llibres disfressats 
Ja que fa poc va ser Sant Jordi, escolliu el llibre que vau comprar o que hagueu llegit fa                   
poc o que us agradi molt. Hauríeu d’ambientar aquest llibre en un mòn plàstic, és a dir,                 
algun element, personatge, paisatge… que surt al conte, l’heu de representar           
plàsticament i l’heu de fotografiar junt amb el llibre original.  
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

REPTES D'EDUCACIÓ FÍSICA capítol 1 

Seràs capaç d'aconseguir algun dels reptes? Creus que pots superar-ho? 

https://docs.google.com/document/d/1r--jg_NFy2O7a13JeYtro7eqClw-wwEhKNBgjcT5cdg/edit?usp=sharing
https://clic.xtec.cat/projects/calcprim/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jugcalc/jclic.js/index.html
https://docs.google.com/document/d/1f4QqS9LGoXpPw1W9wEzbfTqHXjdH1LhSm6BM-LkVhls/edit?usp=sharing
http://www.mediafire.com/file/07tk81zmks3se3g/Conte_egipci.pdf/file
https://docs.google.com/forms/d/1lnxZYZE72lIEPVQYEshRV6zivfqtKYikIVZppDjVILk/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLhqzpSHSD8eYiF5VMaOZO1urIYKcQNkWbmkqfRaYffr6UWQ/viewform?authuser=3
https://view.genial.ly/5ea5ef9ad407580db91d9a61
https://drive.google.com/open?id=1A4tFnc6CYnKCAV36PwAviDre_vmOnonb&authuser=3
https://docs.google.com/forms/d/137rtnZTp__Ju6nfwwvlMFINs8Au-0g9RILPCoVPdllU/edit?ts=5ea73dc8
https://youtu.be/fttob7gXJb0


Intenta-ho i, ho aconsegueixis o no, esforça't i gaudeix. Mou-te! 

Us atreviu, a més, amb el HIP HOP? Aquí teniu uns passos per si us animeu:   

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI 

CONNEXIÓ MEET 

4t A: dimecres, 6 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). 
 
meet.google.com/vja-rimj-hms 
 
4t B: dijous, 7 de maig a les 16 h. meet.google.com/agj-tras-mch   
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
http://meet.google.com/vja-rimj-hms
https://meet.google.com/agj-tras-mch?hs=122

