
Estic molt contenta amb tot el que em feu arribar.                 
Us recorde que podeu enviar els treballs a:                             

rosasauraquart@gmail.com 
 

Comencem  poc a poc a tancar el curs. Aneu pensant en activitats, anècdotes, eixides… 
que hem fet durant aquestos dos cursos i sel·leccioneu unes quantes. 
La setmana que ve us proposaré fer una carta d’acomiadament amb tot aquest 
material que haureu preparat. 
Ens queda dues setmanes de curs. Ja sé que cadascú heu treballat amb un tipus 
d’organització: llibreta, quadernets, fulls, fotocòpies…. Vaig a  proposar-vos fer una 
enquadernació bonica amb la producción que pugueu. En llengües ho explique. 
 
En ciències socials seguim estudiant LA POBLACIÓ, el sector industrial i el comerç. 
En matemàtiques repassarem GEOMETRIA: FIGURES PLANES I COSSOS.  
També us propose un repte de resolució d’enigmes. A veure quans sou capaç de 
resoldre’n. 
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LLENGUA 
• Classifiquem i enquadernem la producción. 

Aquesta setmana prepararem l’organitzaciò de tot el que vulgueu enquadernar i la 
setmana que ve ho acabarem.  
Com ja hem enquadernat a classe, recordarem com feiem per a no liar-nos. 
- Organitzeu bé els fulls. Ens pot ser molt útil l’ÍNDEX. Podeu incloure fulls de càlculs, 
sudokus, dibuixos, textos propis, esquemes…,a més a més de la producció de les 
propostes. 
- Numereu les pàgines per a no extraviar-les i  aneu guardant en la carpeta amb un clip. 
- Penseu tipus d’enquadernació: grapes tapades amb tira de color, cuquet…  
- Penseu tipus de tapes i colors: cartolina, cartolina plastificada, gomaeva…  
- Dissenyeu la portada planificant com escriureu el text i els dibuixos o fotos que tindrà. 
El text ha d’incloure: 
TÍTOL  (el podeu inventar) 
AUTOR/A 
CEIP PINTOR CASTELL- 4T-2020 
No comenceu a fer la portada sense tindre-ho tot pensat i estar ben organitzats: regla, 
llàpis… La semana que ve ho acabarem incloent les últimes produccions. 

Ha de quedar molt estètic, 
 cridant l’atenció per l’originalitat i la bona resolució. 

 

• Llibre de text Valencià COMBOI 4.  
- Pàgina 177      LLegim els poemes amb bona entonació. Elegim un i fem còpia en full. 
-  Pàgina 178     Exercicis 1,2,3,4,6 els podeu fer oral.  
- Pàgina 181      Exercicis 2,4,5 
- Pàgines 182, 183     Llegiu l’ARTICLE D’OPINIÓ i contesteu els exercicis. Heu de fer un 
article d’opinió, uns proposen temes, però podeu elegir altres que us interessen més.  
 

 

CIÈNCIES SOCIALS 

• Continuem treballant el tema de LA POBLACIÓ al nostre llibre 
     -Pàgina 92, 93      Estudieu i feu els exercicis   16,19,20 
     -Pàgina 94, 95       Exercici   21, 22 

 

MATEMÀTIQUES 
•  Seguim amb:  FIGURES PLANES I COSSOS GEOMÈTRICS. 

     -Pàgina 194      Exercicis   1,2,3,4,5,6,7,8,9 

• Repte de resolució de 16 enigmes 
Obriu l’enllaç i… a començar. Al final teniu les solucions. Anoteu en AUTOAVALUACIÓ 
quans heu encertat.  
 http://www.educaplanet.com/educaplanet/2014/12/acertijo-logica/ 
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