
  
 

TREBALL PER A  4t  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 4 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 FESTIU 

 

Dimarts dia 5 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART I 
CREATIVITAT 

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. 

_____________________________________________ 
Ací teniu la descripció de l’activitat. Continuem amb l’autor 

Herve Tullet. Igualment podeu accedir a la web de l’autor amb 

aquest enllaç EP_Creation_les taches (està en la segona 

pàgina) on està la mateixa activitat. 

https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-

tullet/page/2 

El password és: Tobo Studio. 

 

CASTELLÀ 

Corrección actividades semana anterior. 

Esta semana …..¡os convertireis en youtubers!.  

Seguid las instrucciones en este enlace. 

NATURALS 

Llegiu les pàgines 46 i 47 del llibre de naturals. A continuació 

mireu el següent titular sobre el coronavirus i els animals. 

Fixeu-se al vídeo que hi ha a la notícia i contesteu a les 

següents preguntes en la vostra llibreta de naturals (copiant 

l’enunciat). 

-Penseu que el confinament que estem patint és beneficiós 

per als animals? 

-Com està afectant a la biodiversitat? 

Busqueu al Google amb les paraules clau “confinamiento y 

biodiversidad” a veure què en trobeu. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/15FERG5RRDICjtFHtRd7OfgQuSv23VaiO/view
https://drive.google.com/file/d/15FERG5RRDICjtFHtRd7OfgQuSv23VaiO/view
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet/page/2
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet/page/2
https://drive.google.com/open?id=1065yEa_Re6eRA_4hOp-OwWrhqAkrShMV
https://drive.google.com/open?id=1zCNONOhye0p079KO0rCDTTjSa_30pT7o
https://drive.google.com/open?id=1zCNONOhye0p079KO0rCDTTjSa_30pT7o
https://elpais.com/ciencia/2020-04-26/la-trampa-ecologica-del-confinamiento-para-muchos-animales.html
https://elpais.com/ciencia/2020-04-26/la-trampa-ecologica-del-confinamiento-para-muchos-animales.html


  
 

Dimecres, dia 6 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. Esteu fent-ho 

molt bé!. Aquesta setmana segurament començarem un llibre 

en valencià. 

MATEMÀTIQUES 

Corrección actividades semana anterior. 

Dia 115. Encuentro los patrones de la división. Actividades de la 

1 a la 15. Durante la sesión del miércoles las explicaremos. 

VALENCIÀ 
Lectura de la unitat 10. pàg. 178,179 i 180. Contestar les 

activitats 1, 2 i 3 copiant l’enunciat. 

 

Dijous, dia 7 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

¡Hoy en lengua vamos a jugar al detective ortográfico! 

Os propongo este juego: 

https://view.genial.ly/5dacbef34552280f36ca6438/game-reto-1-

1-y-2-lengua-bankcoin 

Después si tenéis tiempo o si os apetece podéis jugar a los 

tipos de palabra. 

Aquí tenéis otro interesante: la casa encantada. 

SOCIALS 

Primer llegirem la pàg 91 del llibre: el consum responsable. 

Després has d’elaborar un pressupost setmanal familiar (de les 

compres i pagaments de la familia) pots orientar-te seguint 

l’activitat d’eixa pàg. I al final a vore si aconsegueixes estalviar ! 

ART I 

CREATIVITAT 

Continuem amb l’artista Herve Tullet. Anem a treballar 

mitjançant un joc. Entreu primer a la seua pàgina web i mireu el 

vídeo explicatiu EP_Recreation_les fleurs. (pàgina 2) 

https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet 

El password és: Tobo Studio.  

L’explicació de l’activitat també la teniu ací. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=106zg9UUXd4N2a2KWba3Sqquy5dq2q_jg
https://view.genial.ly/5dacbef34552280f36ca6438/game-reto-1-1-y-2-lengua-bankcoin
https://view.genial.ly/5dacbef34552280f36ca6438/game-reto-1-1-y-2-lengua-bankcoin
https://view.genial.ly/5d91d9adb030800f4e01f17d/game-50-x-15-tipos-de-palabra
https://view.genial.ly/5d91d9adb030800f4e01f17d/game-50-x-15-tipos-de-palabra
https://view.genial.ly/5d91d9adb030800f4e01f17d/game-50-x-15-tipos-de-palabra
https://view.genial.ly/5e7f45505ad5150d93cc5f69/presentation-break-out-la-casa-encantada
https://view.genial.ly/5e7f45505ad5150d93cc5f69/presentation-break-out-la-casa-encantada
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet
https://drive.google.com/open?id=1wmIbURnh88lOR8mCJvUDFlBPZDqOCQ9x


  
 

Divendres, dia 8 de maig 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. rutina 
b. listening and writing: 

https://view.genial.ly/5e861966ba81d90dfb3cba8d 
puntos 3 y 4 (a entregar) 

c. grammar: 
https://view.genial.ly/5e7355aa657be132627fadc6 

d. feedback de la sesión 
correcciones de la semana anterior 

 

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

les tasques a fer i dubtes del dia anterior. 

MATEMÀTIQUES 
Corregiremos online la sesión 115. Y veremos la división de dos 

cifras. Día 136, actividades de la 1 a la 10. 

 

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS IMPORTANTS DE LA SETMANA QUE CAL 

PUJAR A LA VOSTRA CARPETA PERSONAL: 

 vídeo recepta/experiment o joc. 

 les dos activitats d’art. 

 l’activitat de naturals 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!! 

 

https://view.genial.ly/5e861966ba81d90dfb3cba8d
https://view.genial.ly/5e861966ba81d90dfb3cba8d
https://view.genial.ly/5e861966ba81d90dfb3cba8d
https://view.genial.ly/5e7355aa657be132627fadc6
https://view.genial.ly/5e7355aa657be132627fadc6
https://view.genial.ly/5e7355aa657be132627fadc6
https://drive.google.com/open?id=12CJtbyhIvbmJQd09pVbMt7jly-RxiSGW
mailto:amparo@cdstana.com

