
Ja sabeu que estic parlant per telèfon amb vosaltres, hem quedeu ja poquets per 

comunicar. Esta setmana us enviaré un correu per ITACA als que encara no he parlat 

per si tenim algún telèfon vostre incorrecte. Us diré quan cridaré. Supose que com ho 

faig amb telèfon ocult, no us va bé el contestar. 

He de dir-vos que estic contentíssima amb les vostres respostes. Les impressions que 

m’heu donat són molt possitives. Us trobe contents amb el treball acabat, m’heu 

explicat per què no havieu fet alguna activitat i l’hem poguda reconduir. Les famílies 

están contentes amb vosaltres i hem aconseguit conviure amb tranquil·litat i sense 

presses. 

Així que …a continuar que ja ens queda poquet.!!! 

Us torne a facilitar el correu que he obert per a que me pugueu enviar 

textos,…o el que estimeu oportú. Tinc ganes de llegir la vostra producció.  

rosasauraquart@gmail.com 

Aquesta semana us he penjat una cançò de EL DILUVI. No sé si coneixeu el grup, ho 

fan molt bé. En ciències socials continuem pensant amb les persones que ens han 

ajudat amb el seu treball en aquesta etapa que vivim. En matemàtiques seguirem amb 

la página familiaycole 

                       A COMENÇAAAARRRR!!! 

 

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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VALENCIÀ 

CANÇÓ: ALEGRIA DE EL DILUVI 
Us propose treballar aquesta cançò. Escolteu-la. 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=2k-H0x6Nzec 

Alegria 
el Diluvi 

Tinc una alegria sense fronteres, 

una alegria plana, sense normes. 

Tinc una alegria de camins oberts, 

una alegria de color verd. 

 

D'una esperança que no s'ha acabat, 

d'una esperança... 

Queda esperança quan vaig avançant, 

queda esperança i... 

 

No cal plorar, 

són camins d'amor i llibertat. 

No cal plorar, 

són camins de lluita i llibertat. 

 

Una alegria de camins per fer 

una alegria salvatge i ardent. 

Una alegria que crema com el foc, 

una alegria de color groc. 

 

D'una energia que no s'ha acabat, 

d'una energia... 

Queda energia quan vaig avançant, 

queda energia i... 

 

No cal plorar, 

són camins d'amor i llibertat. 

No cal plorar, 

són camins de lluita i llibertat. 

 

• Penseu que us ha trasmet la cançó.  

• Busqueu alguna expressió que us haja agradat 

Els dos exercicis anteriors els podeu fer en un full. Imprimiu o copieu algunes estrofes, 

poseu títol i contesteu els exercicis en forma de text. 

• Busqueu els noms o substantius del poema.  

Recordeu que hi ha noms de dos tipus: 

https://www.youtube.com/watch?v=2k-H0x6Nzec
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 concrets 
(si es poden veure, tocar…) 

abstractes 
(si es poden sentir, pensar…) 

 
 
 
 
 

 

 

• Busca al poema com qualifiquen aquestos dos substantius 

alegria________________, ___________________, i __________________ 

camins _______________ 

• Ara qualifiqueu els noms anteriors que heu trobat amb adjectius que vosaltres 

busqueu. 

 

Les solucions están en AUTOAVALUACIÓ 

 

 

CIÈNCIES SOCIALS 

 

La setmana passada vam treballar les funcions de l’Ajuntament, concretament les que 

hem vist que s’han fet necessàries durant aquesta quarentena. 

Esta setmana us propose treballar sobre les persones que fan aquestes funcions. En 

aquest vídeo recordareu els tres sectors del treball: 

Primàri, secundari i terciari o de serveis. 

• Visualitza el vídeo, pren apunts i fes un esquema en un full.  

https://www.youtube.com/watch?v=CSppajyb2Cc 

 

Llibre de text.  SERVEIS MUNICIPALS  PAG. 65 

Cada dia a les vuit eixim als balcons a aplaudir a molts col·lectius, pensa sobre ells.  

• Estudia els serveis municipals, fes un esquema enumerant els treballs i les 

activitats que han fet les persones durant la quarentena.  

Pòsa-li títol al full, fes l’esquema amb dibuixos i colors. Guarda’l a la carpeta. 

• Llig l’exercici 9 i explica per què són importants els impostos.  

https://www.youtube.com/watch?v=CSppajyb2Cc


              

 

 

 

 

 



MATEMÀTIQUES 

 
Estic molt contenta amb les activitats que esteu fent a casa. La majoria em 

dieu que aneu repassant prou. Recordeu que l’objectiu de , per exemple, 

fer divisions és que us isquen ràpides i bé. Així que cadascú ja sap si ha de 

practicar molt o poquet. 

Aquesta setmana seguim treballant l’enllaç de Familiaycole. Supose que ha anat bé, 

perque no m’heu enviat cap missatge sobre açò. Recordem: 

És  una pàgina que demana registrar-se, però no és necessari que ho feu. Durant un ratet 

ens deixa treballar igual. Si esteu molt de temps us dirà que ja heu treballat prou per 

avui. Eixiu i demà torneu a entrar. Ja veureu que quan feu cada exercici teniu enseguida 

l’autocorrecció per a comprobar com ho heu fet. Quan entreu, de vegades, es pot 

demanar en valencià, si no podeu, no pasa res. Ja em contareu com va l’enllaç. 

En el full AUTOCORRECCIÓ tindreu els ítems per a anotar com us 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. 

 

Nombres naturals 

1. A.8 Primer o compost 

Multiplicar 

1. C.5 Multiplicar per nombres de dos dígits    

Fes les operacions en llibreta si fa falta. 

Dividir 

1. D.3 Trucs de multiplicació i divisió relacionats 

2. D.5 Completar la divisió 

Unitats de mesura 

1. N.3 Convertir unitats de longitud 

Geometria 

1. O.3 Comptar i comparar costats i vèrtexs 
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• Busca els nombres primers fins a cent.  
Recorda són els que només tenen com a divisor a ell mateix i a l’1. Exemple: 13.17 
Tens la solución en AUTOAVALUACIÓ. 
               

 

• PERCEPCIÓ VISUAL segons este model seguir les fitxes a l’ordinador.  

Els que pugueu poder fer concurs amb algú de la familia, será divertit. 

 

https://familiaycole.com/2015/06/07/actividades-para-mejorar-la-percepcion-visual/ 
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