
 
 

4t-  TASQUES 
del 8 al 14 de JUNY 

 
Recordeu que la primera graella són les tasques setmanals i la segona            
graella l’explicació o l’aclariment d’algunes tasques. Al final teniu el          
correu dels professors/es a qui heu d’enviar cada tasca. 
 

Àmbits  Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca 4 Tasca 5 

Àmbit 
matemàtic 

 Dossier mates 
p. 131: 
euros (1) 

Dossier mates 
p. 132: 
euros (2) 

Dossier mates 
p. 141: 
problema 
euros 

  
 

 
Àmbit 
lingüístic 

Lectures (cada 
dia mínim 30’) 

lectura lliure 
català 

lectura lliure 
castellà 

Lectura lliure 
anglès 

lectura lliure  

Català Link català: 
pàg. 28 
 

un adéu    

Castellà link el peral 1 i 
2 

    

Anglès Reading 
miltoneducation 

Vídeo Prese 
progressive. 
present 
progressive 
practice onlline. 

Game Tongue-twisters Worksheet 

Àmbit medi 
social i natural 

 Revista:  ELS ANIMALS 4 

Àmbit 
educació 
física 

Educació 
Física 

Acrosport 
 

    

Àmbit valors Valors/Religió L’amistat     

Àmbit  artístic Música Joc famílies 
d’instruments 
 

 Ecorítmics amb 
gots 

   

Plàstica proposta 
revista animals 
(voluntari) 

    

 

 
 

 



 
 

EXPLICACIÓ DE LES TASQUES 
 
Àmbits  TASCA EXPLICACIÓ 

Àmbit 
matemàtic 

 1- Dossier mates p. 131  -Recordeu quants cèntims necessitem per a fer un euro, oi?  
-És clar, 100 cèntims (segur que heu pensat ràpidament) 
 
Quan no tenim un euro sencer ho expressem posant una coma: 3,80€  
el 3 són els euros sencers i el 80 són els cèntims.  
3,80 és un nombre decimal, perquè hi ha una part que no és sencera. 

2-Dossier mates p. 132  

 3-Dossier mates p. 141 

 
Àmbit 
lingüístic 

 Lectura Aquestes dues setmanes que queden llegiu lliurement! però llegiu cada dia 
una estoneta!  

 
Català 

Link p.28 Recordeu que a classe parlàvem de les lletres que segons en quina posició 
estan no sonen? En aquesta situació en diem MUDES 

p.e. descobrir aquesta última r no sona, però hi és! no us descuideu 
d’escriure-la!  

 un adéu IMPORTANT! els companys/es de 6è al setembre ja no seran amb 
nosaltres, un final d’etapa molt estrany. Que s’emportin, almenys, el nostre 
adéu virtual. Graveu un petit vídeo (màxim 20 segons), en horitzontal, 
acomiadant-vos d’ells. Si sou més germans, graveu-ho junts, un sol vídeo 
per família. Me l’envieu tan aviat com pugueu, màxim el 12 de juny. Si sou 
més germans, ho envieu al tutor/a del germà gran. 

Castellà Link el peral 1 y 2 Aunque sean 2 páginas son sencillas. El tronco del árbol os ayuda. 
En el peral 2 práctica 2  se refiere a: subida - subir (verbo) 

Anglès Reading 
miltoneducation. 

Remember that if you don’t understand the level, you must go down. 

Present Progressive: 
Theory and practise 

          Visionar vídeo Present Progressive  

https://www.youtube.com/watch?v=dON9kw_t0AM  

          Practice Present Progressive online.  

EXAMPLES Present Progressive  

He’s eating: Ell està menjant. 

He’s not eating: Ell no està menjant. 

Is he eating?: Està ell menjant ? 

PRESENT PROGRESSIVE 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

https://www.youtube.com/watch?v=dON9kw_t0AM


I’m eating 

You’re eating 

He’s eating 

She’s eating 

It’s eating 

We’re eating 

You’re eating 

They’re eating 

I’m not eating 

You’re not eating 

He’s not eating 

She’s not eating 

It’s not eating 

We’re not eating 

You’re not eating 

They’re not eating 

Am I eating? 

Are you eating? 

Is he eating? 

Is she eating? 

It is eating? 

Are we eating? 

Are you eating? 

Are they eating? 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/-ing-f
orms 

AFFIRMATIVE 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/form
s 

https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-2.htm 

NEGATIVE 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/nega
tive-forms 

INTERROGATIVE 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/quest
ion-forms 

Game Obre aquests enllaços i practica el present progressive o present 
continuous. 

https://conteni2.educarex.es/mats/001051/contenido/  

https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar
-fun-game-online/  

https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-g
ame-rally-game/  

https://conteni2.educarex.es/mats/001068/contenido/ 

Tongue-twisters Ves a aquest enllaç i practica alguns dels embarbussaments en anglès. Per 
saber què volen dir potser hauràs de copiar-te’ls al traductor. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 

 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/-ing-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/-ing-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-2.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/negative-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/negative-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/question-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/question-forms
https://conteni2.educarex.es/mats/001051/contenido/
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-game-rally-game/
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-game-rally-game/
https://conteni2.educarex.es/mats/001068/contenido/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters


Worksheet Fer activitat PRESENT PROGRESSIVE or PRESENT CONTINUOUS.( 
Enviament per correu) ( Podeu retornar-les al correu mcastel3@xtec.cat ) 

Àmbit medi 
social i 
natural 

medi Power (revista) sobre 
ELS ANIMALS 4 

Ja estan detallades les diferents tasques a la presentació.  

Àmbit 
educació 
física 

Educació 
Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acrosport 

Per aquesta setmana el repte consisteix en gravar-vos o fer 
unes fotos fent acrosport. 
 
Què és l’acrosport? 
 
És un esport acrobàtic-coreogràfic on s’integren: 

- Formació de figures o piràmides corporals. 
- Acrobàcies i elements de força, flexibilitat i equilibris 

com transicions d’unes figures a unes altres. 
 
En l’acrosport es treballa amb parelles, trios… els que teniu 
germans podeu fer-ho de forma col·laborativa entre vosaltres, 
els que no haureu de buscar la col·laboració d’algun familiar 
com el pare, la mare o el que vosaltres preferiu. 
 
En les pàgines següents us deixo una mostra de possibles 
figures que hi ha en l’acrosport, però en podeu fer d’altres o 
inclús inventar-vos les vostres pròpies formes. Espero que us 
ho passeu molt bé fent aquest repte. 
 
 
Podeu anar enviant-me els vídeos de tot el que heu fet. 
Benvingut serà i molt content de 
poder veure-us almenys a través d’una foto o d’un vídeo. Així 
que us animo a que ho proveu 
i m’ho envieu. 

Àmbit valors Valors/ 
Religió L’amistat Visualtiza el curt the song for rain, que tracta sobre l’amistat. Després pensa             

en algún company, amic o familiar al qual no has pogut veure o amb el que                

has tingut molt poc contacte, durant totes aquestes setmanes de          

confinament.  

I posat en contacte amb ell. Envia-li un missatge de mòbil o un e-mail i               

explica-li que el trobes a faltar o allò que et vingui de gust. Si necessiteu               

l’adreça d’algun company de l’escola me la podeu demanar.  

Per fer el retorn tan sols m’ heu de notificar que ho heu fet i si voleu podeu                  

explicar a qui i de què heu parlat. 

Àmbit 
artístic 

Música Joc famílies 
d’instruments 

Aquesta noia s’ha quedat tancada dins el Museu de la música. La podem 
ajudar contestant unes preguntes i així averiguarà el codi secret per poder 
obrir la porta. L’ajudem? Envieu-me el números del codi així sabré que heu 
arribat al final! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=460&v=ihuWdA645LQ&feature=emb_logo


https://view.genial.ly/5ed0a95b9be45e112004b8c8 

 Ecorítmics Repassem ritmes. Agafeu un parell de gots de plàstic, si no en teniu 
piqueu amb les mans,  i imitem els ritmes que ens proposen. Qui els 
farà tots bé? 

https://youtu.be/rbu1D7VEaos 

Plàstica proposta plàstica 
revista animals o lliure 
(voluntari) 

Podeu fer qualsevol creació plàstica relacionada amb animals. Us anem 
passant cada setmana algunes idees per si us serveixen, però és d’elecció 
lliure. 

 
 
 
 
 

 

https://view.genial.ly/5ed0a95b9be45e112004b8c8
https://youtu.be/rbu1D7VEaos


 
 
 
RETORN DE LES TASQUES 
 

● Cat/cast/medi/matem/ plàstica: Carme chuguet1@xtec.cat 
● Educació Física: Sergi sserra26@xtec.cat 
● Anglès: Lena mcastel3@xtec.cat 
● Música: Maria mgabrie8@xtec.cat 
● Valors: Ivan ialonso7@xtec.cat 
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