
  
 

TREBALL PER A  4t  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 18 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. 

Empezamos con fracciones. Dia 100. Antes de empezar la 

clase tened preparadas unas tijeras para recortar el tangram 

que tenéis al final del libro. Hacer los ejercicios del 1 al 10. 

ANGLÈS 

a. Repaso del Home Schooling páginas 192, 201, 209 
b. b.Comprensión lectora: pàgina 202 (lo corregiremos el 

viernes) 
c. Comprensión lectora: Leonardo da Vinci (el punto 4 no es 

necesario)  enlace actividad 

 

Dimarts dia 19 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ART I 
CREATIVITAT 

Primer repte artístic del Desconfinament. 
 

El llenguatge dels objectes: bodegons de la vida 

quotidiana. 
  

Vos proposem una activitat molt xula: juguem amb els 

objectes de casa i el convertim en OBRES D’ART! 

Tria un objecte que t’agrade. Pot ser una fruita també, una 

verdura, alguna de menjar… algun objecte... 

MIRA’L des de diferents punt de vista. SITUA’L en diferents 

llocs. CANVIA-LI el color del fons.... BUSCA-LI companyia. 

  

CAPTURA IMATGES I TRIA LES MÉS EMOCIONANTS! 

CASTELLÀ  

Lectura de la unidad 10. Pg. 201, 202 y 203. A continuación 

hacer las actividades 1, 2 y 6 de la página 204, copiando los 

enunciados. Atención a la letra y el aseo de libreta.  

NATURALS 

Hui farem un tour virtual per l’oceanogràfic. 

https://www.oceanografic.org/visita-virtual/, podeu anar 

visitant cadascuna de les diferents zones on estan els 

animals.  

https://drive.google.com/open?id=10eAAtBW3mzjMyB-nPac417E07BXBSqkD
https://view.genial.ly/5eb3bb076780410d578100b0
https://drive.google.com/open?id=1eam8Q9KSfMESihSMBXAxxknGmkKHX4CU
https://www.oceanografic.org/visita-virtual/
https://www.oceanografic.org/visita-virtual/
https://www.oceanografic.org/visita-virtual/


  
 

Fixeu-se en l’àrea dels pingüins. Com es denominen aquest 

tipus de pingüins, per què es caracteritzen? (contesteu a la 

vostra llibreta de naturals).  

Ara visiteu aquest altre zoo virtual .  

Podeu veure diferències en l’àrea dels pingüins? Penseu que 

en Loro Parque és més o menys similar a l’hàbitat natural 

dels pingüins? Reflexioneu-ho a la vostra llibreta de naturals. 

 

Dimecres, dia 20 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 
Dia 103. Cálculo fracciones de un número. Actividades de la 1 a 

la 6. Lo revisaremos durante la videoconferencia. 

VALENCIÀ 

Correcció activitats b i v de la setmana anterior.  

 Llig en silenci les preguntes del següent formulari. 

 A continuació, sense mirar-les, escolta dues vegades una 
història: “La grip de Moritz”.  

 Després torna a llegir les preguntes amb molta atenció i 
anota en la llibreta de valencià la resposta correcta.  

 

Dijous, dia 21 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Repasamos el verbo. Os acordáis del mapa mental que hicimos 

en clase sobre el verbo (era en valenciano pero sirve también 

para castellano). Tenéis todo el contenido sobre el verbo en las 

unidades 9 y 10, páginas 188 y 206. 

Antes de jugar a los Pokeverbos, te aconsejo que repases esos 

contenidos indicados.  

Depués accede a la web siguiente.  

https://view.genial.ly/5e988cc78a1e5e0e205c69c0 

¿cuál es la palabra que se esconde? Enviadme un email con la 

respuesta. 

SOCIALS 

DESCOBRIM SORIA  pàg 95 del llibre, després de llegir el text 

realitza les activitats A,B.C.D sense copiar l’enunciat (posa 

atenció que hi ha més d’una opció correcta) 

https://www.loroparque.com/mapa/loroparqueweb.html
https://www.loroparque.com/mapa/loroparqueweb.html
https://drive.google.com/open?id=10f4q6OmvUAcyDGhbMnr4qrX9QyznSB7H
https://drive.google.com/open?id=1Ah4ZLbic25NxFg34B3KlxI6Z1X4UhnHQ
https://drive.google.com/open?id=1Ah4ZLbic25NxFg34B3KlxI6Z1X4UhnHQ
https://www.youtube.com/watch?v=DoXoSUYJqgs
https://www.youtube.com/watch?v=DoXoSUYJqgs
https://view.genial.ly/5e988cc78a1e5e0e205c69c0


  
 

ART I 

CREATIVITAT 

ACTIVITAT ARTÍSTICA PER A REFLEXIONAR SOBRE L’ÚS 

DEL COLOR 

El color que tria un artista per a fer la seua obra és 

IMPORTANTÍSSIM. En la següent adreça podeu veure com el 

color influeix en les obres d’art. 

https://artsandculture.google.com/color 

Exploreu i BUSQUEU LES OBRES D’ART QUE MÉS VOS 

AGRADEN I FEU UNA LLISTA. 

És important per al pròxim repte! 

 

Divendres, dia 22  de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

Unirse a la clase a través del siguiente enlace: 

https://meet.google.com/syv-vdsi-bdx 

a. Rutina: dictado de la frase del día. 
b. Home Schooling: deletreo de palabras. 
c. Comprensión oral: página 208. 
d. Adjetivos: Actividad de la página 210 (quedó por hacer la 

semana anterior). 
e. Speaking: Describe a pet. 

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

les tasques a fer i dubtes del dia anterior. 

MATEMÀTIQUES 
Vamos a hacer problemas con divisiones. Aplicamos la división 

Día 110. De la 1 a la 14. Lo veremos durante la sesión.  

 

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS IMPORTANTS DE LA SETMANA QUE CAL 

PUJAR A LA VOSTRA CARPETA PERSONAL: 

● Activitats del llibre de castellà de la lectura unitat 10. Pg 204. 

● Comprensió oral valencià. La grip de Moritz. 

● L’activitat d’art del dimarts. 

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://artsandculture.google.com/color
https://meet.google.com/syv-vdsi-bdx
mailto:amparo@cdstana.com

