cicle mitjà 4t
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
ACTIVITAT D’ANGLÈS
Clica en aquest link i veuràs un vídeo on has de contestar algunes
preguntes. Si veus que el vídeo se’t para, és perquè has de respondre a
la pregunta que et surt a la part dreta de la pàgina.
https://edpuzzle.com/media/5e9d8b0c92f6833ef08e0875
Després canta amb mi “My home routines” i envia’m un missatge
cantant-la a casa teva!
https://www.spreaker.com/episode/25807349

ACTIVITAT CREATIVA I PLÀSTICA
Posa atenció, fixa't bé i crea figures d'origami amb papers.
Us deixem alguns exemples, podeu fer les que més us agradin o
buscar-ne d'altres.

Aquí us deixem una altra proposta plàstica que podeu fer a casa.
● Enganxeu tires de cinta adhesiva en el llenç creant formes
geomètriques de diferents mides.
● Pinteu l’interior de cada geometria de colors diferents.
● Deixeu assecar completament.
● Desenganxeu, amb precaució, la cinta adhesiva.
Ja teniu un bonic quadre decoratiu per l’habitació.

ACTIVITAT DE MÚSICA
Aquesta setmana us proposo crear una cançó amb melodia, efectes,
ritme i veu amb el programa “Incredibox” que ja coneixeu. Fer-ho és
molt fàcil i només heu de seguir aquests passos, us adjunto imatges
per que us sigui més fàcil:
1. Entra a 
www.incredibox.com

2. Try web version (si ho feu desde l’ordinador)

3. Triar la versió del programa “The love” (la que vau veure a classe)

4. Donar-li al play i començar

5. Triar com a mínim 4 instruments per fer la vostra composició (1
groc, 1 blau, 1 vermell i 1 lila)

6. Una vegada tingueu la composició l’heu de gravar. Cliqueu a
aquesta pestanya:

7. Doneu-li a gravar (com a mínim 24 segons).

8. Torneu ha donar a gravar per parar

9. D’aquest quadre doneu-li a SAVE

10. Poseu el vostre nom, el títol de la cançó i a qui va dedicada i
doneu-li al tic o check.

11. I ara, una part molt important. Per enviar-m’ho doneu-li a SHARE

12. Doneu-li a MIX LINK

13. Us sortirà un link, el copieu, me l’envieu per correu i ja està!

Activitats aprofundiment (tasques no realitzades setmanes anteriors):
1. Podeu seguir enviant-me gravacions de les vostres composicions
de flauta i recordeu començar a tocar amb la mà dreta.
2. Fer la cançó de Sant Jordi.
ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Aquests dies rebem i llegim moltes notícies. Recordes l'estructura de la
notícia? I de les parts que té?
Fes memòria, llegeix la notícia, identifica les parts i després explica-la a
algun familiar.

PARTS DE LA NOTÍCIA
TITULAR
SUBTÍTOL
COS DE LA NOTICIA
PEU DE FOTO
AUTOR

REPTES MATEMÀTICS

https://es.ixl.com/
Aquí us deixem una pàgina web on podeu repassar sumes, restes,
divisions, multiplicacions...També podeu repassar els polígons (vèrtexs,
arestes, cares, etc.)
Només heu de clicar el vostre curs i ja podeu començar a treballar!
ACTIVITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Amb material que tenim a casa (llençols, cadires, caixes, 
cartrons
,
mantes, taules...) construïm una cabana on ens puguem ficar a dins. La
podem decorar. I... el repte és entrar de diferents maneres. Us atreviu?
Podeu enviar una foto al correu de la classe. Recordeu posar en
l’apartat d’assumpte Educació Física.

