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Àmbits  Tasca  
1 

Tasca  
2 

Tasca 
 3 

Tasca  
4 

Àmbit matemàtic  Números per 
tot arreu 

Cossos 
geomètrics 

propers 

Problemes   

Àmbit  lingüístic Català 

 

Lectura Comprensió 
de la 
lectura 

Relaciona 
i ordena 
frases 

Vídeo 
comiat 6è 
 

Castellà Resumen 
de un 
cuento 

Preguntas 
absurdas 

  

Anglès Baby 
triplets 

Song Game Cartoons 

Àmbit medi 
social i natural 

 Els materials Les eines L’energia  

Àmbit educació 
física 

Educació 
física 

 

Acrosport    

Àmbit valors Valors L’amistat    

Àmbit  artístic Música Seguim el 
ritme 

Cançó   

Plàstica Fem l’orla de 
la nostra 
classe. 

   

 

 

Per fer el retorn de les tasques si voleu a través del correu escanejant i penjant 
el full on hagi fet la tasca o podeu enviar una foto pel mòbil de la tasca feta. 
També les podeu guardar en una carpeta i  les porteu quan recomencem les 
classes. 

Les tasques d’Àmbit matemàtic, llengua catalana, Plàstica i àmbit medi 
social i natural podeu enviar-les al meu correu del  mvilardo@xtec.cat o 
podeu enviar una foto pel mòbil  (630290110) de la tasca feta 

 

 

mailto:mvilardo@xtec.cat
mailto:mvilardo@xtec.cat


Matemàtiques  

 

● Tasca 1  

Revisa detingudament cada una de les estances de casa teva i fes una llista 
dels objectes que contenen que tinguin números. 

Pots recollir les dades en una taula semblant a aquesta: 

ESTANÇA OBJECTE QUE TÉ 
NÚMEROS  

UTILITAT DELS NÚMEROS 

Exemple: 
cuina 

 
forn 

Mesurar la 
temperatura del 
forn 

   

   

   

   

 

En cada lloc pot haver-hi mes d’un objecte amb números 

● Tasca 2  

Fes un recorregut per casa teva buscant objectes que tinguin la forma de 
cub, prisma, esfera, con i cilindre. 

Recordes com eren? 

CUB 

 

PRISMA  ESFERA 
 

CON  

 

CILINDRE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

     

 

Còpia aquest quadre en un full i dibuixa a sota de cada de cada figura 
l’objecte que hagis trobar amb la mateixa forma i a la tercera fila escriu-ne el 
nom. 

 



● Tasca 3  

Resol els problemes de l’annex 1 
 

Català 

 

● Tasca 1 

Llegeix el conte de l’annex 2. Intenta practicar l’entonació de la lectura al llegir-

lo 

● Tasca 2 

Fes les activitats de comprensió del conte de l’annex 3 

● Tasca 3 

Fes les activitats de l’annex 4 relacionant i ordenant frases. 

● Tasca 4 

Vídeo comiat 6è 
Aquest curs no ens podrem acomiadar dels nens i nenes de 6è com ho fèiem 
sempre, però volem que se sentin especials i ens puguin recordar sempre. Per 
això, us demanem que per famílies feu un petit vídeo acomiadant-los d’uns 20 
segons com a màxim en format HORITZONTAL. Us demanaríem que 
l’enviéssiu al tutor o tutora del germà o germana més gran com a data màxima 
el 12 de juny. 
Per cert, és un secret, intenteu que els nens i nenes de 6è no se n’assabentin!  

Recordeu: Aquest treball l’hauríeu de fer la majoria que pugueu. 

 

Castellà 

● Tasca 1 
Escribe un resumen del cuento que has leído en castellano. El titulo seria: 

        “ LA PRINCESA QUE TODO LO PERDIA” 
 

● Tasca 2 
Lee las preguntas del annex 5 primero tu solo y verás cómo las respuestas son 

graciosas. 
Luego las lees a tu familia y reis un rato todos juntos. 

 

Coneixement del medi 

● Tasca 1 
Observant detingudament tots els objectes, grans i petits que tens a la teva 
habitació pensa i escriu llistes  agrupant en cada llista els que estan fets amb el 
mateix material. 



Pots dibuixar en un full una taula amb el nom dels materials a la primera fila i 
anar emplenant les caselles de sota amb el noms d’objectes fets d’aquell 
material. 
Exemple: 

FUSTA PLÀSTIC TELA PAPER ............ 

llit joguina ........... ...................  

Tauleta de nit          

..................     

     

     

     

     

     

       
 

● Tasca 2 
 
Amb l’ajut d’algun adult , busca per casa alguna eina senzilla d’ús habitual: 
tornavís, tisores, grapadora..... . Fixat en la forma que té  i pensa si és la més 
adient per la fer la tasca que ha de fer. 
Després la dibuixes en un paper, escrius el nom de les seves parts i a sota 
expliques com és i per a que ens serveix. 
 

● Tasca 3 
 

Les eines normalment funcionen amb l’energia que els hi proporcionem 
nosaltres a l’utilitzar-les. 
Les màquines generalment utilitzen alguna font d’energia que les fa funcionar. 
Dels objectes de l’annex 6 destria els que son eines dels que son màquines. 
 
 

Plàstica 

● Tasca 1 
 

Saps que quan s’acaben uns estudis: Primària, ESO, Batxillerat.... a tots els 
d’aquell curs se’ls dóna una foto on hi surten tots alumnes d’aquell cus (en 
diuen promoció) i tots els professors que els van fer classe. 
M’agradaria que féssiu un dibuix de tots els de la classe de primer i de tots els 
mestres que heu tingut aquest curs: Sergi, Lena, Ivan, Mireia i jo. 
Per si de cas poseu a sota l nom de cadascun, no fos cas que ens 
confonguéssim! 

 
Música: 
 
Tasca 1: Seguim el ritme (La raspa) 

Aquesta setmana necessiteu un pal d’escombra i un pal per picar, el que tingueu 

per casa, color, retolador, cullera de fusta... Hem de picar al ritme de la música 

tal i com es veu en el vídeo. Proveu-ho que es súper divertit! 



https://youtu.be/09KMC985zCo 

Tasca 2: Cançó BINGO 

Aquesta cançó segur que molts ja la coneixeu. Heu de cantar cada vegada traient 

lletres de la paraula Bingo, enlloc de dir-les heu de picar de mans. Proveu-ho 

que és senzill, segur que us surt a la primera! 

https://youtu.be/s1I_Fn9BsXY 

 

 

 

Anglès: 

1.-Visionat vídeo: (Es pot visionar més d’un cop al llarg dels dies )  

The baby triplets: A goldfish at home  

Potser haureu d’Obtenir Flash Player clicant . ( En color blau a la part superior 
esquerra de la pàgina)  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28348&p_ex=baby%20triplets&p_num=3  

https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffr
D_lF0eysCOAjd2&index=30  

2.- Escoltar i aprendre la cançó.(Es pot escoltar més d’un cop al llarg dels dies)  

Ten in bed song.  

https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE  

3.- Fer el joc del cocodril transportation.  

Alerta : Cal tenir en compte el dau que hi ha a la part superior esquerra del 
taulell. (S’hi pot jugar més d’un cop perquè depenent del número que surt al 
dau es revisa un vocabulari o un altre.)  

https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-
game-2/  

4.- Visionar vídeos GOGO’S (Es poden visionar més d’un cop al llarg dels dies)  

Anar a google or youtube i cercar per exemple: Gogo’s Unit 4  

5.-  Recordatori programació infantil matinal en anglès de 9’25 h a 10’10 h.al 
Súper 3.  

6.-Recordatori vídeos infantils animats en anglès de POCOYO, PEPPA PIG, 
DORA THE EXPLORER, CALLIOU. ( Anar a Google, cercar els dibuixos i anar 
a vídeos) 

https://youtu.be/09KMC985zCo
https://youtu.be/s1I_Fn9BsXY
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28348&p_ex=baby%20triplets&p_num=3
https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=AbYn51oAIME&list=PLWl2LJIVXjaLmxiMffrD_lF0eysCOAjd2&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/


Educació física 

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. 

 

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. 

 

Ho podeu enviar a: sserra26@xtec.cat 

 

Una abraçada molt forta per a tots! I molts ànims! 

 

Salut i esport!!! 

 

Sergi 



 

 



Valors / religió 

Visualitza el curt the song for rain, que tracta sobre l’amistat. Després pensa en 
algun company/a, amic, amiga 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/a. 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/a company/a 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 que heu parlat. 

Ho podeu enviar a ialonso7@xtec.cat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=460&v=ihuWdA645LQ&feature=emb_logo
mailto:ialonso7@xtec.cat


Annex 1 

                Nom:........................................ Data: .............................. 
 

 Fes un petit esquema o dibuix que t’ajudi a calcular mentalment  el 
resultat dels problemes i escriu el resultat. 
 

1. Si cada bicicleta té dues rodes, 8 bicicletes, quantes rodes 
tindran? 
 

ESQUEMA 

 

 

 

RESULTAT       

 
2. L’àvia de la Rosa, en Mateu i l’Elvira els dóna a cadascun 3 € 

per comprar-se un gelat si els ve de gust. Quants euros ha 
repartit l’àvia? 
 

ESQUEMA 

 

 

 

RESULTAT       

 
3. Si al corral hi ha 3 ovelles i 4 conills, quantes potes tenen entre 

tots? 
 

ESQUEMA 

 

 

 

RESULTAT 

 



 
4. Quants dits tens entre les mans i els peus? 

 

ESQUEMA 

 

 

 

 

 

RESULTAT       

 
5. Quantes potes tenen entre tots un ànec, una mosca i un gos? 

 

ESQUEMA 

 

 

 

 

 

RESULTAT       

 
6. Amb 30 pomes, quantes safates de pomes puc omplir, si a 

cada safata hi caben 6 pomes? 
7.  

ESQUEMA 

 

 

 

 

 

RESULTAT       



 Annex 2 (lectura d’un conte) 

 

Un altre dia, mentre llegia un llibre, la princesa va deixar anar un sospir.  

-Un sospir! –van cridar, preocupadíssims, els reis-. 

La princesa ha perdut un sospir reial! 

I van manar als súbdits que el busquessin per tot el 

palau. 

Però el sospir no era ni sota la corona del rei, ni 

dins de les cassoles de la cuina, ni al fons dels 

calabossos.  

I encara un altre dia, mentre olorava una flor, a la princesa se li va 

escapar un esternut. 

-Un esternut! –s’estiraven dels cabells els reis-. La princesa ha 

perdut un esternut reial! 

I van manar als súbdits que el busquessin per tot el jardí. 

Però l’esternut no era ni dins de la carrossa daurada, ni a la gàbia dels 

faisans, ni sota els rosers.  



 

-Un pet! –va cridar ben fort mentre 

es tapava el nas-. Acabo de perdre 

un pet reial!. 

I va demanar als convidats que 

l’ajudessin a buscar-lo. 

Però el pet no era ni dins de la sopa de naps, ni sota les faldilles de les 

dames, ni entre els instruments dels músics.  

I tot i que va ser impossible trobar el pet, d’ençà d’aquell dia els reis van 

deixar de preocupar-se pel que feia o desfeia la princesa, perquè hi 

podien fer ells si la seva filla ho perdia tot, absolutament tot, i era d’allò 

més despistada?!.   FI 



Annex 3 (Comprensió de la lectura de l’annex 2) 

Data..........................................................Nom.................... 

● Completa: 

1-La que ho perdia tor era la_____________________. 

 

2-Algunes coses que perdia en realitat no 

_______________________.* 

 

3-Primer va perdre un cabell, després un________________, un 

altre dia  

un ___________________i finalment va perdre un _____________. 

 

4-A la festa hi havia__________________ i _________________. 

 

5-Els que estaven més avergonyits pel pet de la princesa eren els  

____________________ i per això es van posar ______________  

com un tomàquet. 

6.La princesa era una mica________________________* 

 

● Dibuixa tres objectes que es poden trobar en 

una festa en un palau. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Annex 4 

 

INVENTA I ESCRIU LA FRASE QUE TU VULGUIS 

 

 

____________________________________________________________ 

 



Annex 5 

PREGUNTAS ABSURDAS, PARA REIR UN RATO 

1. ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero que nadie se 
lleva? 

Respuesta: el sol. 

2. Un león muerto de hambre, ¿de qué se alimenta? 

Respuesta: de nada porque está muerto. 

3. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? 

Respuesta: abrir los ojos. 

4. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad, vale 0? 

Respuesta: el ocho. 

5. Qué hace falta para que cinco personas con un solo 
paraguas no se mojen? 

Respuesta: que no llueva. 

6. ¿Por qué las cigüeñas solo encogen una pata? 

Respuesta: porque si encogen las dos se caerían. 

7. ¿Cómo se escribe "dormiendo" o "durmiendo"? 

Respuesta: de ninguna de las dos, se escribe despierto. 

8. ¿Qué pasó ayer en Murcia de 6 a 7? 

Respuesta: una hora. 

9. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de Juan? 

Respuesta: de ninguno, un chaleco no tiene mangas. 

10. ¿Quién es el único capaz de hablar todos los idiomas del 
mundo? 

Respuesta: el eco. 



Annex 6 

Encercla les eines de color blau i les màquines de color vermell. 

Escriu el nom de totes les que coneguis 

 

 


