
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 

ALUMNES (del dilluns 15 al divendres 19 juny) 
 
 

Aquesta setmana us presentem els últims deures d’aquest curs. Per fer-los, haureu 
d’entrar en l’enllaç de sota i realitzar les tasques que se us demanaran en cada àrea 
(totes estan lligades). 

https://www.youtube.com/watch?v=doJJrgVtZ6k 

  

Català: 

A continuació us deixaré l’exemple de com ha de ser una recepta. Vosaltres, haureu 
d’elaborar la recepta (EN CATALÀ) del vídeo que heu vist, amb el títol de: “Pastís 
grec”. 

Exemple de recepta: 

  

  

  

Mates: 

https://www.youtube.com/watch?v=doJJrgVtZ6k


 

Com haureu vist en el vídeo, el pastís resultant és força petit, sobretot si un dia 
reuniu a tota la família. Així que us proposo un tracte. Anoteu en la vostra llibre de 
matemàtiques quins ingredient necessitaríeu per fer un pastís dues vegades més 
gran. I si l’ haguéssim de fer 4 vegades més gran? Quins serien els ingredient 
necessaris? 

 

Castellà: 

La tasca de castellà és molt senzilla, escoltar amb atenció el vídeo i entendre el que 
us diuen, per poder després escriure en català, la recepta que se us demana a dalt. 

  

Medi: 

El treball d’aquesta setmana serà el més difícil de totes, haureu de mesurar, pesar, 
remenar i, tot el que calgui per poder fer el pastís de la recepta, tallar-lo i repartir-lo 
entre els membres de la família de casa i descobrir si sou o no sou, uns grans 
cuiners i cuineres. (I si voleu enviar alguna foto per fer dentetes al vostre mestre/a). 

Bon profit!! 

 

English:  

Hello everyone! 

This is the last week before summer holidays, so I propose a breakout to review 
everything we have worked on these months. In this game you will have to solve a 
series of enigmas in order to open a locked container.  

First read the introduction, the mission and the characters and then click START.  

hhttps://view.genial.ly/5e7e206967bb7d0d7ec6b6a7/game-breakout-4th-grade-
adventure-around-the-world 

I hope you like it!   

Take care!! 

 

 

ADAPTACIONS ANGLÈS  

https://view.genial.ly/5e7e206967bb7d0d7ec6b6a7/game-breakout-4th-grade-adventure-around-the-world
https://view.genial.ly/5e7e206967bb7d0d7ec6b6a7/game-breakout-4th-grade-adventure-around-the-world


 

Aquesta és la última setmana que et proposem tasques d’anglès per això 

t’animem a fer una repassada de tot allò que hem treballat: 

·         Els números de l’1-20 

·         Els colors 

·         Les parts de la cara i del cos 

Repassa bé el quadern d’anglès i corregeix aquells errors que vegis. A més a 

més, recorda que aquest estiu l’has d’anar fent per entrega’l durant el mes de 

setembre del curs vinent! 

  

Educació física:  

Hola a tothom! Aquests dies ja hauríem fet el ball de fi de curs, tan característic de la 

nostra escola. Com això aquest any no és possible, us deixo l'enllaç d'algunes cançons per 

ballar amb la coreografia, per si teniu ganes de moure l'esquelet... 

Gaudiu molt de les vacances, ens veiem a la tornada... 

https://youtu.be/9WgkiB-GQMI 

https://youtu.be/ayWUcybFbeI 

https://youtu.be/Vfx0Yh4w9KA 

https://youtu.be/sHd2s_saYsQ 

 

Música: 

Com que aquesta és l’última setmana d’escola us proposo que descobriu una nova 

curiositat de la música. 

 

 

L’aigua és essencial per a la nostra vida, però sabíeu que el 70% del nostre cos és 

aigua? 

https://youtu.be/9WgkiB-GQMI
https://youtu.be/ayWUcybFbeI
https://youtu.be/Vfx0Yh4w9KA
https://youtu.be/sHd2s_saYsQ


 

 

L’aigua és un element molt important a les nostres vides i és per això que hem de 

beure molt líquid durant tot el dia!! 

Però sabeu què li passa a l’aigua del nostre cos quan escolta música? Mireu, 

mireu... 

https://www.youtube.com/watch?v=-dYBcz6kABY 

  

Com podeu veure al vídeo, la música influeix en l’aigua del nostre cos i en 

conseqüència ajuda a millorar la nostra salut i estat d’ànim. Així que, a escoltar 

música!! 

QUE PASSEU UN MOLT BON ESTIU!!! 

 

Filosofia i Religió: 

Hola nens i nenes! Avui si que ja hem arribat a la recta final. La última setmana de 

curs! Com passa el temps de ràpid!. Han estat uns dies ben especials i diferents per 

totes i tots: a casa, sense anar a l’escola i esperant que cada setmana ens deixessin 

sortir una miqueta més.  

 

Segur que de tot hem tret coses bones! Per exemple, jo he gaudit molt llegint els 

vostres correus i veient les tasques i les fotos que alguns de vosaltres m’heu fet 

arribar.  

 

Avui, és l’últim dia que enviem tasques. Per celebrar-ho, us deixo un recull de curts 

d’aquells que us agraden molt! No cal veure’ls tots; avui un, demà un altre... espero 

que us agradin molt! 

https://www.youtube.com/watch?v=-dYBcz6kABY


 

 

● For the birds. Un curt molt útil per parlar de la convivència i el respecte a la 

diversitat: 

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

● Fishing with Sam. Un curt que ens parla de què hem de tractar bé a tothom:  

https://www.youtube.com/watch?v=xMnx_3BC7EM 

● Heroi anònim. Un curt que ens demostra que amb petites accions tots 

podem construir un món millor: 

https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4&feature=youtu.be 

● Partly cloudy. Un curt que ens anima a mantenir-nos forts davant de les 

dificultats: https://www.youtube.com/watch?v=oYTHfptnAdM 

 

I… ja que no em puc acomiadar presencialment, comparteixo amb vosaltres una 

foto on estic molt ben acompanyada. La podeu veure fent click aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1rHNC7KnpvCxyTP7RG55JxYPPRN-

LyzmV/view?usp=sharing 

 

 

MOLTES GRÀCIES FAMÍLIES PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ SETMANA A 

SETMANA!  

 

ADAPTACIONS LLENGUA CATALANA 

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta darrera 
setmana us proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura i els números i les 
operacions amb aquests enllaços i algunes apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si 
voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o alguna feineta de les que feu ho 
podeu fer a les següents adreces: yolandacomtes2020@gmail.com o 
mireiacomtes2020@gmail.com.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xMnx_3BC7EM
https://www.youtube.com/watch?v=knEiriBmpH4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oYTHfptnAdM
https://drive.google.com/file/d/1rHNC7KnpvCxyTP7RG55JxYPPRN-LyzmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHNC7KnpvCxyTP7RG55JxYPPRN-LyzmV/view?usp=sharing
mailto:yolandacomtes2020@gmail.com
mailto:mireiacomtes2020@gmail.com


 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm 

  
 
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html 

 
 
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

 
 

APPS  
 

JOCS DE LECTURA  

 PICA LLETRES 

 ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

 Grafia de les lletres 

Cursive Writing Wizard - Handwriting 

Penjat i Lligat 

Saps llegir 1 

Saps llegir 2 

  LLEGIM 

 Petites frases 1 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236


 

  Petit lector 1 
 

ADAPTACIONS  MATEMÀTIQUES  

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

 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num-
1o-05 

 
 
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html 

 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-
vertical-1o-10 

 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-
horizontal 

 
 
https://fun4thebrain.com/addition/mmadd/index.html 

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num-1o-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num-1o-05
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal
https://fun4thebrain.com/addition/mmadd/index.html


 

 
 
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekene
n3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen 

 
 
https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCars/index.html 

 
 
https://www.cokitos.com/juego-contar-hasta-100/play/ 

 
 
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html 

 
 
https://www.arcademics.com/games/grand-prix 

 

 

APPS  
 

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekenen3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen
https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCars/index.html
https://www.cokitos.com/juego-contar-hasta-100/play/
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html
https://www.arcademics.com/games/grand-prix


 

 EMAT 

 BMATH 

Aula Itbook 

 Dinosaur math 

 Matemáticas 6 años 

 Matemáticas 7 años 
 

A MÉS A MÉS... 

 
http://www.edu365.cat/activitats/estiu/index1.html 

  

http://www.petitaxarxa.cat/jocs410/ 

 
 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/jocs/ 

 
 
https://jocsflash.dibuixos.cat/ 

 
 

http://www.edu365.cat/activitats/estiu/index1.html
http://www.petitaxarxa.cat/jocs410/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/jocs/
https://jocsflash.dibuixos.cat/


 

 

 

 

 


