
  
 

TREBALL PER A  4t  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 

Parlem amb la tutora a les 09.30h. És en aquesta hora on 

planifiquem el treball de la setmana. Utilitzarem un enllaç que 

vos enviaré uns minuts abans de la reunió com sempre. 

MATEMÀTIQUES 

Corrección actividades semana anterior. 

Continuamos dividiendo por dos cifras. Durante la sesión de 

tutoría despejaremos posibles dudas de la división de dos 

cifras y continuaremos practicando. Día 139. De la 1 a la 8. 

Si os apetece jugad con vuestros hermanos o padres a 

“restos encadenados”, pg 214. 

ANGLÈS 

a. Home Schooling: páginas 192, 201, 209 
b. Comprensión lectora: páginas 202 y 203 
c. Repasamos el pasado de verbos regulares e irregulares 
past simple (enviar la tabla una vez realizada).  
Se corregirá el viernes. 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ART I 
CREATIVITAT 

És hora de crear “l’expo ideal” a casa. Junteu totes les obres 

que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i decoreu una paret, una 

finestra o presenteu-la d’una forma creativa.  

 

Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal 

de nom de l’alumne”.  

Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra 

vostra detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als 

museus.  

Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto 

de la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo 

(1-2 min) i penjar-la de la vostra carpeta personal.  

 

Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que 

han fet també el mateix treball que vosaltres.!. 

EXPO IDEAL 

 

https://drive.google.com/open?id=10DxPavC1IArglsQNKiOQNNXp6FslPGrv
https://drive.google.com/open?id=1aEp8jvEDX18eub4gp7ONP5CpkO-aWdYc
https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0


  
 

Aquesta activitat durarà dos sessions d’art, és a dir, podeu 

acabar-la el dijous. 

CASTELLÀ  

Esta semana vamos a escuchar un podcast de radio. Es un 

programa de niños que se llama Estación Azul de los niños.  

Durante el mismo se cita a una aviadora llamada Amelia   

Erdhart, y se hacen dos preguntas sobre ella ¿las podéis 

contestar?. (en vuestra libreta de castellano). 

NATURALS 

Per repassar la unitat 2, feu les activitats que s’indiquen a la 

pàgina 50, de la 1 a la 12, sense copiar l’enunciat. Recorda 

respetar marges i fer bona lletra.  

 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Ens connectarem a les 9:30h i revisarem les tasques a fer i 

dubtes del dia anterior. 

 

Aniré enviant missatges de la plataforma Ta-tum. Ja teniu el 

llibre en valencià, comencem les noves pesquises. 

MATEMÀTIQUES 

Como ya sabéis hacer la prueba de la división. Ahora toca 

ponerlo en práctica. Día 118. Actividades de la 1 a la 10. 

Durante la videoconferencia de este día haremos la rutina. 

VALENCIÀ 

Correcció d’activitats de la lectura de la setmana anterior. Resol 

aquestes endevinalles. 

-1-Mai és quadrada, tampoc triangular, roda i redola en la taula 

de billar. Què és? 

-2-Ho fa l’avió, / ho fa el pardal, ho fa l’abella, que pel cel va. 

Què fa? 

Aneu a la pg 187 i feu la act. 4 i 5 i de la secció posem en 

pràctica la 2 i la 3. (copiant els enunciats) 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Hoy será una clase diferente. ¡Vamos a ordenar nuestra 

habitación! 

Durante el podcast que escuchamos en la anterior clase de 

castellano, se nombra a Marie Kondo.  ¿sabéis quien es?, 

busca en internet información sobre ella. 

Después mirad los videos siguientes: 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESAZNI/mp3/6/3/1579367659336.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SESAZNI/mp3/6/3/1579367659336.mp3
https://drive.google.com/open?id=10F2anwzFXxkzofz0TyjgE48IvAuLQmtP


  
 

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

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

Ordenad vuestra habitación primero y después vuestros cajones 

según el método que propone. 

Por último en la libreta de castellano, haced una pequeña 

descripción de vuestra habitación, cómo es ahora y cómo os 

gustaría que fuese. (mínimo 10 líneas). 

 

SOCIALS 

Activitats pàg 94 del llibre. Sense copiar enunciats ( SI no saps 

alguna resposta, pots consultar el llibre) 

Activitats que has d'enviar-me al correu angeles@cdstana.com 

ART I 

CREATIVITAT 

És la mateixa activitat del dimarts. 

Podeu veure els següents curtmetratges:  

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1- Un curtmetratge per a reflexionar quan important és ajudar 

als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 

2- El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

a. Corrección de la actividad del lunes 
b. Rutina 
c. Deletreo: Home Schooling words 
d. Expresión escrita: pàgina 193 (verbos trabajados el martes) 

ejercicio para mandar al profesor. 
e. Adjetivos: pàgina 210 

TUTORIA 
Parlem amb la tutora després de la classe d’anglés. Revisarem 

les tasques a fer i dubtes del dia anterior. 

MATEMÀTIQUES 

Reto: Una ventana cuadrada está formada por cuatro paneles 

de vidrio más pequeños, también cuadrados. El perímetro de 

uno de los paneles pequeños mide 60 cm. ¿Cuál es el 

perímetro de la ventana completa? La ventana es de la forma 

siguiente: 

 

Enviadme la respuesta por correo 

electrónico.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjkmqbJTLBM
https://www.youtube.com/watch?v=wRhOGrcKVeM
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4


  
 

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS IMPORTANTS DE LA SETMANA QUE CAL PUJAR A 

LA VOSTRA CARPETA PERSONAL: 

● Respostes de l'activitat del podcast i la descripció de l’habitació. 

● Activitats de naturals de la llibreta.  

● Activitat d’art. 

● Activitat de valencià de la llibreta. 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   amparo@cdstana.com  

Salutacions i molts ànims!! 

 

mailto:amparo@cdstana.com

