
He continuat parlant amb vosaltres per telèfon i us segueix dient que estic molt 
contenta. Esteu fent un gran esforç per treballar sense companys i he comprovat que 
sou molt responsables i la majoria us heu organitzat molt bé. 
 

La setmana pasada us vaig facilitar aquest correu per a enviar produccions 
rosasauraquart@gmail.com 

 
Ja he vist moltes cosetes, fotos de produccions, videos,… i he de dir-vos 
que m’ha fet molta il·lusió. Continueu enviant-me treballs. 
 
Aquesta semana us he preparat un conte de Rodari d’un cranc molt valent. En 
ciènciesnaturals començarem a treballar les plantes, però ho farem també la semana 
que ve, ja llegireu per què. En matemàtiques seguirem amb la página familiaycole i 
repassarem números romans. 

                  A COMENÇAR LA SETMANA AMB ALEGRIAAA!!! 
 

              
                     És una foto de 3r, ja sé que no esteu tots,  n’enviaré més la setmana pròxima 

 
Us recorde els 4 documents que hi ha dins  la carpeta tutorial: 

• RECOMANACIONS de la semana…(aquest document) 

• AUTOAVALUACIÓ per a fer seguiment del treball.  

• ÍNDEX que ens serveix per a controlar el material i classificar.  

• ENLLAÇOS, en aquesta pàgina tindreu el resum d’enllaços que hem usat, per 
si voleu tornat a entrar. També trobareu els links del  llibre de valencià. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noto_Emoji_Oreo_1f917.svg
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VALENCIÀ 
        

Gianni Rodari, el mestre de la fantasia. 100 anys del seu naixement. 
 

El 23 d’octubre del 2020 és una data per celebrar-la amb gran alegria, ja que es compleixen els 100 anys 

del naixement d’un dels escriptors més interessants del s.XX, Gianni Rodari. 

 

 Gianni Rodari era italià i va 
escriure molts contes plens de 
fantasia. Us propose llegir: 
 
 
  
EL JOVE CRANC 

 

Un jove cranc va pensar: “Per què a la meva família tots caminen endarrere? 
Vull aprendre a caminar endavant com les granotes, i així em caigue la cua si 

no aprénc!” 
 
Va començar a entrenar-se d'amagat, entre les pedres del riuet, i els primers 
dies acabava esgotat per l'esforç. Topava a tot arreu, es tacava la cuirassa i 

s’entortolligava una pota amb l’altra. Però a poc a poc les coses van anar millor, 
perquè tot es pot aprendre, si es vol. 
 

Quan va estar segur d'ell mateix, es va presentar a la seua família i els va dir: 
 
—Fixeu-vos-hi bé. 

 
I va fer una magnífica cursa endavant. 
 

—Fill meu! – va esclafir en plors la mare—, que se t'ha girat l’enteniment? 
Torna en el teu seny, camina tal com t'han ensenyat el teu pare i la teua mare, 
camina com els teus germans que tant t'estimen. 

 
Els seus germans, no obstant això, es petaven de riure. 
 

El pare se'l va mirar severament i després va dir: 
 
—Ja n’hi ha prou! Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si 

vols anar a la teva, el riu és prou gros: vés-te'n i no tornes més! 
 
El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel 

bon camí com per tenir dubtes: va abraçar la mare, va saludar el pare i els 
germans i se'n va anar a córrer món. 
 

El seu pas va desvetllar tot seguit la sorpresa d’un grup de granotes que com a 



bones tafaneres s'havien reunit al voltant d’una fulla de nenúfar per fer petar la 
xarrada. 
 

—El món va al revés— va dir una granota 
 
—Mireu aquell cranc i digueu-me que m’equivoco, si podeu. 

 
—Ja no hi ha respecte!—va dir una altra granota. 
 

—I ara! I ara!—va dir una tercera. 
 
Però el cranc va tirar endavant, tal com sona, pel seu camí. Al cap d’una 

estona, va sentir que el cridaven. 
 
Era un vell cranc d’expressió melangiosa que s’estava tot sol al costat d’una 

roca. 
 
—Bon dia—va dir el jove cranc. 

 
El vell el va observar llargament, i li va preguntar: 
 

—Què et penses que fas? També jo, quan era jove, em pensava que 
ensenyaria als crancs a caminar endavant. I mira què hi he guanyat: visc tot 
sol, i la gent es mossegaria la llengua abans de dirigir-me la paraula. Mentre hi 

sigues a temps, fes-me cas: acontenta’t a fer com els altres i un dia m’agrairàs 
el bon consell. 
 

El jove cranc no sabia què contestar i no va dir ni piu. Però per dintre pensava: 
“Tinc raó jo”. 
 

I tot saludant gentilment el vell, va reprendre orgullosament el seu camí. 
 
Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d'aquest món? 

Nosaltres no ho sabem, perquè ell continua caminant encara amb el mateix 
coratge i decisió del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor: 
 

—Bon viatge! 
El jove cranc, inclòs al llibre  Contes per telèfon. 

 

                   

https://aladi.diba.cat/record=b1668785~S171*cat
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crab_for_taiapure.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


LA LECTURA ENS FA PENSAR 
 

• Després d’haver llegit el conte silenciosament feu ara la lectura oral 
amb bona vocalització i entonació. 

• Penseu en l’actitud del cranc front a la vida, ho podeu parlar amb la 
familia. 

• Torneu a llegir aquest fragment: 
 
Va començar a entrenar-se d'amagat, entre les pedres del riuet, i els primers 

dies acabava esgotat per l'esforç. Topava a tot arreu, es tacava la cuirassa i 
s’entortolligava una pota amb l’altra. Però a poc a poc les coses van anar 
millor, perquè tot es pot aprendre, si es vol. 

 
El cranc tenia molta CONSTÀNCIA, que és l’actitud que hem de tenir per a 
aconseguir els reptes. 
A més a més no li importava que el jutjaren per ser diferente i voler descobrir 

coses noves, a pesar de poder encontrar-se problemas com els que li 
explicava el cranc vell. 
 La història no acaba, Gianni Rodari la deixa així per a que puguem pensar 

com serà el final. 
 
Ja sé que us encanta inventar finals. Alguns dels que heu inventat per a Los 

lagartos són preciosos. Ara mateix recordé el de Marcos: el lagarto va plorar 
tant que al tosir va escupir l’anell que s’havia tragat menjant col-i-flor. 
 Preciós i original! 

 
Així que a veure qui té l’ingeni i la fantasia de Rodari i acabe la història. 
Recordeu que tot és possible. 

 

• Resumiu la història en un full inventant el final. Poseu títol i autor, 
dibuixos 
 

• Descriviu els personatges de la història, useu adjectius per dir com són: 
El cranc, la seua familia, les granotes i el cranc vell. 
 

• La familia us pot fer un dictat d’algun fragment. 
 
Us deixe un altre conte de Gianni Rodari per a que el conegueu. 

 
El camino que no iba a ninguna parte 
https://www.youtube.com/watch?v=wrP00GkPNBs&feature=emb_rel_pause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrP00GkPNBs&feature=emb_rel_pause


 CIÈNCIES NATURALS  
 

LES PLANTES 
Esta proposta és per a dues setmanes, així que podeu organitzar-vos en temps. Llegiu 
ho tot i al final de ciències us contaré per què. 
Comença a fer bon temps, ha plogut molt i les plantes están esplèndides.  
És cert que des de casa no les podem veure molt, però segur que si us fixeu en teniu 
al vostre voltant. Anem a pensar en quins llocs habituals vostres en podeu veure. 
 

• Escriviu a quins llocs podeu veure ara plantes i esbrineu (investigueu) el nom. 

• Les funcions vitals de les plantes són: 

  n__________________, r_________________ i r________________________. 
 
FUNCIÓ DE NUTRICIÓ 
Ja sabeu que les plantes ho fan diferent als altres regnes: animal, bacteris i fongs. La 

fotosíntesi és la responsable. Sabrieu dir el per què? 

 

• Expliqueu per què gràcies a la fotosíntesi les plantes són diferents als altres 
regnes. Solució en AUTOAVALUACIÓ. 

• Repasseu com s’alimenten i respiren. Podeu buscar información al nostre 
llibre. Pàgina 50 i 51. 

 

 



 
 

FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ 
• Busca información en les 4 pàgines següents, contesta que és i fes dibuix: 

 

POL·LINITZACIÓ FECUNDACIÓ GERMINACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



Ara que ja hem recordat les funcions de les plantes, us propose algunes activitats 
pràctiques. 
Al principi us he dit que pensareu on veieu plantes al vostre entorn. També us he dit que 
serà una activitat per a més setmanes perque…  
 

M’aradaria que creareu un raconet d’experimentació per 
investigar i observar. 

 
Parleu en la familia i acordeu com el podeu fer. Us passaré enllaços per a que us donen 
idees. Pot ser: 

- Germinar llavors (llentilles, fesols, tomaca, pinyols de llima…) 
- Germinar trossets de vegetals (carlota, all, ceba, patata…) 
- Plantar esqueixos ( geranis, aromàtiques, cintes, falgueres…)  
- Cuidar plantes que tenim a casa, buscar nom, fer foto… 
- Fer hortet en maceter (lletuga, tomatera…) 

 
Ací podeu trobar idees: 
  https://www.youtube.com/watch?v=2c1b4eTF6CM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eOwfBNjn1wo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wkX5pthxl3A 
 
Recordeu que les plantes creixen molt lentament i necessiten molt de temps per 
observar els seus canvis. Però ja ho sabeu bé perque a classe i a l’hort escolar ho 
practicavem. 

   
 
Per la setmana que ve, tingueu ja la idea a desenvolupar i …seguirem. 
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MATEMÀTIQUES 

 
Seguim amb Familiaycole, ja sabeu com funciona. Anoteu en AUTOAVALUACIÓ com va. 
 
https://es.ixl.com/math/4-primaria 

• Feu els exercicis que us marque, Si fa falta feu les operacions en llibreta. 

Només cal posar-vos damunt de l’ítem i clicar. 

 
Dividir 

1. D.6 Dividir per un nombre d'un dígit sense resta 

2. D.8 Dividir per un nombre de dos dígits sense resta 

Seqüències de nombres 
1. E.1 Seqüències aritmètiques creixents 

2. E.2 Seqüències aritmètiques decreixents 

Comprendre les fraccions 
1. F.1 Fraccions simples: parts d'un tot 

2. F.2 Fraccions simples: parts d'un grup 

Unitats de mesura 

1. N.3 Convertir unitats de longitud 

 

REPASSEM NÚMEROS ROMANS 

Us deixe un jclic per als que pugueu treballar-ho amb l’ordinador. Per als que no 

pugueu  ací teniu exercicis també. Corregiu en AUTOAVALUACIÓ. 

https://clic.xtec.cat/projects/romans2/jclic.js/index.html. 

 

• Escriu en números romans: 
 
23   47   94   17  

140   239   544   2100 

Esta foto de Autor 
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