
Proposta d’activitats - Curs TERCER  
Del 8 al 14 de juny de 2020 

 
Recordeu que primer veureu el quadre resum de tasques i després ve l’explicació. 

 Podem contactar-nos si voleu per explicar-ho millor o teniu algun dubte. 
 

 
Àmbits  Tasca 1 Tasca 2 Tasca 3 Tasca 4 Tasca 5 

Àmbit 
matemàtic 

 Revista “Els animals 4”.      

 
Àmbit 
lingüístic 

Lectures (cada 
dia mínim 30’) 

Lectura lliure català Lectura lliure 
castellà 

Lectura lliure 
anglès 

  

Català Revista “Els animals 4” Avançar amb el 
LINK 

Comiat alumnat 
sisè 

  

Castellà 
 

Revista “Els animals 4” Avançar amb el 
LINK 

   

Anglès Listening and reading 
comprehension. 

Tongue-twisters Videos routines Game Worksheet 

Àmbit medi 
social i natural 

 Revista “Els animals 4”     

Àmbit 
educació 
física 

Educació Física Acrosport     

Àmbit valors  L’amistat     

Àmbit  artístic Música Joc famílies 
d’instruments 

Ecorítmics gots    

Plàstica Revista “Els animals 4”     
 
 
 

 

 

 

 
 



EXPLICACIÓ DE LES TASQUES 
 

Àmbits  Tasca Instruccions 

Àmbit 
matemàtic 

 Revista “Els 
animals 4” 

 

 
Àmbit 
lingüístic 

Lectures  Recordeu que l’ideal és llegir mínim 30’ al dia. Intenteu variar les llengües en les que llegiu. 

 
Català 

Revista “Els 
animals 4” 

Dins trobareu les activitats de català incloses. 

LINK CATALÀ Com us deia, la idea és acabar el poc que ens queda del  link de català amb la finalització 
oficial del curs. Podeu repartir les pàgines que us queden entre les últimes setmanes. Si em 
voleu passar les que no teniu corregides també genial! Els que ja me les heu passat les 
corregeixo i us faig retorn. 

COMIAT 
ALUMNAT DE 
SISÈ 

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 Revista “Els 
animals 4” 

Trobareu les tasques de castellà a la revista. 
 

LINK CASTELLÀ Podeu continuar amb el link. 

Anglès Listening and 
reading 
comprehension 
( Koalatext) 

1.- Koalatext A, B i C.  

A.-Escolta i llegeix el text unes 3 vegades i respon el Multiple Choice, el 
wordsearch,  el True or False i les Questions que apareixen més a baix de la pantalla.  

http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/147  

B.-Escolta i llegeix el text unes 3 vegades i respon el Multiple Choice, el True or 
False i les Questions que apareixen més a baix de la pantalla.  

http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/236  

  C.- Escolta i llegeix el text unes 3 vegades i respon el Complete, el Multiple 
Choice, el Wordsearch i el True or False que apareixen més a baix de la pantalla.  

http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/448 

Game online Crocodrile game: Tranportation. (Atenció: Necessiteu clicar al dau que hi ha a la part 
Esquerra de dalt del taullell ) (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/ 

Vídeos family Vídeos family. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ  

http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/147
http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/236
http://koalatext.com/public/index.php/unitsv2/448
https://www.eslgamesplus.com/transportation-vocabulary-esl-interactive-board-game-2/
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ


Steve and Maggie: The family  

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk 

Vïdeos TO BE Verb TO BE  

Watch the videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE  

https://www.youtube.com/watch?v=ZimezwjN6Mk  

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

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

Worksheet The 
family/ To Be 

Fer activitat The family/To Be: ( Enviament per correu. Podeu retornar l’ activitat quan la 
tingueu feta per tal de poder valorar). 

Àmbit 
medi 
social i 
natural 

 Revista “Els 
animals 4” 

Trobareu les tasques de medi a la revista. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk
https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE
https://www.youtube.com/watch?v=ZimezwjN6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=IfhqwaaCTfA
https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU


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 que 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://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 Revista “Els 
animals 4” 

Trobareu les tasques de plàstica a la revista. 

Figures d’acrosport 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=460&v=ihuWdA645LQ&feature=emb_logo
https://view.genial.ly/5ed0a95b9be45e112004b8c8
https://youtu.be/rbu1D7VEaos


 
 
 
 

RETORN DE LES TASQUES: 
 

● Català, medi i plàstica: Rubén rferna56@xtec.cat 
● Matemàtiques i Castellà: Joanjo jramir10@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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mailto:jramir10@xtec.cat
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