
4T  2.RECOMANACIONS SETMANALS 30 AL 3 ABRIL  
HOLA DE NOU, JA ENS QUEDA MENYS, HEM PASSAT UNA SETMANETA I…  

A PER LA SEGONA.  

  

LLENGÜES  

Seguiu com sempre fent textos, contes, llegint ...  

Aquesta semana treballarem text en valencià i la semana que ve ho farem en 
castellà.  

“ Contes de Penyagolosa” de Marisa Nácher  

                     https://www.youtube.com/watch?v=k_9NS8Lx0B8  

  

                                        
  

● Escolteu a Marisa, explica moltes històries que segur us sonaran.   

● Feu un llistat de pobles i les històries que conte de cadscun. Anoteu si les 
coneixieu o no.  

● Ara en un full fareu un mapa paregut a aquest (el pots dibuixar o 

fotocopiar) feu l’itinerari escribint el nom del poble i el nom de la seua 

anècdota o conte. El títol l’inventeu.   

Aquest full el guardeu en una carpeta o funda transparent que serà el dossier de 
COL·LECASA.   
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  CIÈNCIES  

Com veieu aquesta semana treballarem llengua i ciències  socials al mateix 
temps. També podeu continuar construint la vostra màquina amb caixes, 
papers, rodetes… 

  

-Mapa de la provincia de Castelló amb les seues comarques.  

● Recordem i estudiem el nom de les comarques.  

● Ara feu el mapa en un full.  

 Recordeu com ho feiem a classe, de quin color els pintem…aquest té molts 
colors sobre negre, però podeu pintar el mar. També pots posar la rosa 
amb els punts cardinals. I per supost en nom de Castelló de la Plana.  

Títol del full: LES COMARQUES DE CASTELLÓ.  

Aquest full també el guardarem en DOSSIER COL·LECASA.  

  

 

  
  

  

  

  

MATEMÀTIQUES  

  

 Repassarem conceptes de geometria  



  

● Mireu aquest vídeo i com sé que us agrada molt experimentar, a veure 
que sou capaços de fer. Podeu fer alguna foto als resultats.  
 

             https://youtu.be/hHv45neaEGM  

  

  

● Practiquem simetries.  

Ací teniu un enllaç de dibuixos per si el podeu treballar. Si no podeu 
tindre’l no us preocupeu. Com tots teniu la llibreta de mate i ja heu fet 
moltes sanefes i simetries també ho poder seguir fent allí.  

  
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2017/04/Figuras-simetricas-3.pdf  
  

  

● Càlcul  

Aneu fent algun exercici de càlcul divers.  

-Divisions: continuar practicant la rapidesa i cronometrant si fa falta.   

Supose que van anar molt bé els concursos familiars però podeu repetir quan 
vulgueu.   
  

Recordeu que tot el que us preparem són suggeriments. 
Si algun enllaç o video no us funciona, no passa res.  

Podeu seguir fent treball d’una altra manera. 
Feu cas a la família i cuideu-vos molt. 

Besets per a tots i totes. 
  

  

Rosa Saura  
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