
 

                                   CALENDARI CLASSROOM 

Setmana del 13 al 19 d’Abril 
Català Castellà Mates Medi 

Comprensió lectora 
“La Laura i en Joan 
investiguen la pissarra 
digital” 
→PDF del conte 
→Word d’activitats 

Comprensión lectora 
“Las hojas de los 
árboles” 
→Word d’activitats 

Activitats múltiples i 
divisors 
→PDF Criteris de 
divisibilitat 
→PDF Múltiples i 
divisors 
→Word Activitats de 
repàs 

Tasca2: Busca 
informació sobre el 
relleu i els rius 
d’Espanya i fes un 
resum. 
Pots consultar 
lhttps://sites.google
.com/site/collasoigil
6/02-relleu-i-rius-s-
espanya  
 

English - Respondre la pregunta de La Casa de Papel 
- Fer text sobre els dies de confinament amb fotos (mireu 

l’exemple que he penjat sobre mi). 
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Setmana del 20 al 26 d’Abril 
Català Castellà Mates Medi 

Concurs de poemes 
de Sant Jordi. 
→PDF Cartell “Sant 
Jord 2020 en 
confinament” 
 
 
 

Comprensión lectora 
“Viajes y 
descubrimientos 
geográficos” 
→Word d’activitats 

Problemes mcm/mcd 
→PDF teoria mcm i 
mcd (repàs) 
→Word amb activitats 

Formulari google 
“Climes d’Espanya” 
 →PDF teoria 
Climes d’Espanya 
(repàs) 
→Formulari de 
google 

English - Lectura del Sahara a la web “Koala Text” i enviar captures de 
pantalla de les respostes en un Google Docs (molt interessant) 

- Escolliu una cançó en anglès, busqueu la lletra i envieu vídeo 
cantant un tros (30 segons) per We Transfer. 

 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/collasoigil6/02-relleu-i-rius-s-espanya
https://sites.google.com/site/collasoigil6/02-relleu-i-rius-s-espanya
https://sites.google.com/site/collasoigil6/02-relleu-i-rius-s-espanya
https://sites.google.com/site/collasoigil6/02-relleu-i-rius-s-espanya
https://wetransfer.com/
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Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 
Català Castellà Mates Medi 

Continua la història 
del Joan i la Laura 
→Word d’activitats 
 
 
 

Adivinanzas 
→Word endevinalles 

Problemes de MCM i 
MCD i Endevinalla 
Matemàtica 
→Word d’activitats 

Formulari google 
“Vegetació d’Espanya” 
→PDF teoria 
Vegetació d’Espanya 
→Formulari Google 
 

English Fer presentació sobre el país d’origen dels vostres pares.  
(Pregunteu la informació que demano a la tasca del Google Classroom i/o 
busqueu a Internet) 
 
FORMAT: el que vulgueu. Google Docs, Powerpoint, Video, Poster (i 
m’envieu una foto, etc.  
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Setmana del 4 al 10 de maig 
Català Castellà Mates Medi 

Activitat d’Investigació 
Nois, avui us toca a 
vosaltres activar els 
poder màgics, com fan 
el Joan i la Laura en les 
seves investigacions. 
Teniu les instruccions 
per la vostra recerca al 
document adjunt. 
→PDF amb cartes 
trobades en una 
ampolla. 

Descripción del 
cuadro robado 
Ayuda a los agentes de 
la Interpol a reconocer 
el “Retrato de 
Benedetta Bianco” para 
que puedan devolverlo 
al Museo Picasso de 
Barcelona. 
→PDF teoria 
descripció de persones 
→Word actividad 
descripción 

Problemes 
→Word problemes 

Joc: persegueix el 
lladre seguint les 
pistes 
→Presentació de 
diapositives 

English  

 


