Els Timbalers
4t de primària, curs 2019-20

TASQUES A FER DURANT ELS DIES QUE NO PODEM ANAR A L’ACIS!
Hola Timbalers!
Espero que estigueu molt bé! Com que estarem bastants dies sense veure’ns
us proposem les següents tasques per a fer al llarg d’aquests dies:
- Projecte L’ UNIVERS i EL SISTEMA SOLAR:
• Respondre les preguntes que heu de resoldre com especialistes
(estrelles, planetes, forats negres, viatges espacials...) tot fent
recerca per internet, en llibres o preguntant a persones que en
sàpiguen. Recordeu escriure les preguntes i les respostes de forma
ordenada (espais, marges...) i amb bona lletra.
- Projecte L’HORT i EL TEMPS:
• Intenta fer germinar una llavor (mongeta, llentia, cigró, tomàquet...
o qualsevol altra). Busca informació per internet de com fer-ho. Si
aconsegueixes que germini i creixi, apunta cada dia quant creix
(mil·límetres o centímetres), i tot allò que et sorprengui.
• Porta a terme un dels experiments que vam decidir fer a classe per
comprovar si és cert que una planta necessita el que vau dir: AIGUA,
TERRA (nutrients), AIRE i ESPAI.
ExempleS: 1.Posa una llavor en un recipient sense regar i una altra en
un recipient que vas regant; 2. Posa una llavor en un recipient amb
terra i una altra amb un altre tipus de matèria: galeta xafada, trossos
de paper...; 3. Posa una llavor en un recipient a l’aire lliure i una altra en
un recipient que tancaràs dins una bossa de plàstic; o qualsevol altra
experiment que et passi pel cap!
• Fer una fitxa per conèixer millors les plantes

PROJECTE: EL TEMPS I L’HORT
Com és una planta?
Durant tot aquest curs hem estat parlant de com són les plantes. Però
segur que encara en podem saber moltes coses més. Fixa't en aquesta
il·lustració i després contesta les preguntes d'avall.

1. Quines són les 5 parts principals que podem distingir en una
planta?
2. Dibuixa en un full DINA4 una arrel (ben gran) i escriu les parts que

podem distingir-hi.
3. Com es diu la part que aguanta la fulla?
4. Observa una planta que tinguis a casa, intenta dibuixar-la i marca
les diferents parts que sapigues distingir.

- LLENGUA CATALANA:
• Entre les moltes coses que estem aprenent hi ha saber llegir cada
vegada millor en veu alta (lectura expressiva). Com que no podrem
escoltar-nos com hem anat practicant la lectura que cadascú ha
preparat, us proposo que practiqueu i us graveu amb el mòbil del
vostre pare o la vostra mare. Quan tornem ens mirarem i escoltarem!
• Fareu de booktubers! Heu d’acabar de llegir-vos el llibre que us
esteu llegint (i si n’heu de començar un, doncs el comenceu), i
recomenar-lo com si fóssiu un booktuber. Heu de recomanar de la
millor manera possible el llibre que us heu llegit. Us adjunto un petit
guió que heu de seguir i uns enllaços d’internet que us poden servir.
Endavant!
https://sites.google.com/site/excusesperllegir/home/booktubers
http://www.youtube.com/watch?v=IRvSGZlCtM8
http://www.youtube.com/watch?v=yHcZU6_2DH

GUIA PRÀCTICA PER FER UN BON BOOKTUBE
Un booktube és un vídeo realitzat per ser penjat a la xarxa i en el qual es
comenta un llibre de manera informal, divertida i desenfadada.
Poden tenir les següents característiques:
1) Ha de presentar l’opinió/valoració en català sobre un llibre que hagi llegit en
qualsevol llengua, de manera que copsi l’atenció dels espectadors.
2) Pot tenir una durada màxima de 120 segons.

3) Ha de ser enregistrat amb un mòbil o càmera digital en format horitzontal.
4) Durant l’enregistrament del vídeo, caldrà utilitzar la llengua catalana
correctament i ensenyar la portada del llibre de forma visible.
Per últim, us adjuntem dos enllaços per saber-ne més sobre els booktube:
Booktube d’exemple (és simplement un exemple i no cal que seguiu ni el
contingut ni el format):
http://www.youtube.com/watch?v=IRvSGZlCtM8
Reportatge del programa de TV3 Generació Digital sobre els booktubers
http://www.youtube.com/watch?v=yHcZU6_2DH
- MATEMÀTIQUES:
EXERCICIS MATEMÀTIQUES
Multiplica:
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Divideix:

Resol els següents problemes. Recorda: 1.Llegir bé i comprendre el que
explica l’enunciat; 2.Extreure’n les dades (escriure la informació important que
et dónen); 3.Dibuixar o fer un esbós si t’ajuda a entendre-ho millor; 4.Fer
l’operació i; 5.Respondre amb paraules.

1. Un llibre de lectura té 24 capítols, i cada capítol té 13 pàgines.
Quantes pàgines té en total el llibre?

2. El mestre de l’Emely reparteix 75 llibres entre els i les 24 alumnes de
la classe. Quants llibres rep cada nen i nena? Quants en sobren?
- MÚSICA:
• Crear targetes de “reptes musicals”. Dues categories: Ritme i
Melodia. L’objectiu és que interioritzeu la pulsació treballada i
aprendre les notes del pentagrama, tot jugant amb la vostra família
(primer els hi haureu d’explicar com funciona). Resumint: línia
temporal de 4/4 amb figures treballades (Ritme), i Pentagrama 4/4
amb notes musicals.
Si t’atreveixes a fer ambdues en un sol exercici es tindrà en compte
de manera molt favorable!
- ANGLÈS:
-

Un dia sí, un dia no, fes un horari de les activitats que fas. Per exemple

I get up at nine o’clock.
I eat breakfast at half past nine.
...
-

Llegiu el llibre de lectura d’anglès. Les paraules difícils o que no conegueu, consulteu-les en
qualsevol diccionari. Aquí en teniu algun online.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english

-

De cada hora de tele que vegis, un quart han de ser dibuixos en anglès (amb subtítols, si
vols).

-

Per cada hora de videojocs, has de dedicar un quart d’hora a veure tele en anglès (amb
subtítols, si vols).

- EDUCACIÓ FÍSICA:
• Apreneu-vos un TIK-TOK. No saps el que és? Si que ho saps? Us
proposo compartir entre tots els i les Timbalers un TIK-TOK que us
heu d’aprendre. Hi ha companys i companyes que sé que en saben.
Compartiu via xarxes socials (WhatsApp) dels pares i mares un vídeo
fent un Tik-Tok i decidiu quin us apreneu tots i totes. Quan tronem
farem una coreografia junts!!
• Pensa i escriu quins exercicis pots fer cada dia per tal de mantenir el
cos actiu i en forma. Has de pensar en fer 3 o 4 exercicis diferents.
Escriu quins són i quant (per què aquest QUANT va amb T?) de temps
els estaràs fent. T’adjunto un quadre on apuntar-ho.

Bé, espero de tot cor que ens trobem el més aviat possible. Cuida molt de la
família, i molta salut i molt d’amor!
Una abraçada. Aleu

