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       #JOEMQUEDOACASA 
 

 

  

LLENGUA 
 

Recordeu enviar només el que teniu marcat amb * . La resta de treballs els heu de guardar per                   

entregar quan ens veiem. Si és possible, heu  de ser vosaltres els que ens escriviu els mails. 

Ja ho sabeu fer !!! 

 

Us compartim un enllaç de Symbaloo on podeu trobar tots els recursos necessaris per a resoldre i                 

complementar les tasques que us anem enviant aquests dies. Esperem que us serveixi d’ajuda i               

qualsevol pregunta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu del cicle. 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAABhca5-4AA42ADAdQNw== 

 
 
CATALÀ: 

● Lectura diària d’un llibre que tingueu, un conte, una revista...No oblideu que amb la lectura               

estem informats, disfrutem i aprenem molt. 

● Expressió escrita: redacta un text explicant com passes aquests dies a casa. Pots explicar quines               

activitats fas, com et distreus, si tens un horari. Explica també com et sents. Recorda separar en                 

paràgrafs, escriure un màxim de 110 paraules i autocorregir el teu text abans de donar-lo per                

bo.Pots fer-te una foto o un dibuix fent alguna activitat que t’hagi agradat . 

*Aquest text és el que has de fer foto i enviar al correu de cicle. 

● Quadern de treball: Comprensió lectora pàg.53-54 

 

 

Alumnes Ariadna:  

○ Us comparteixo un parell d’enllaços per poder practicar i repassar els verbs i les              

conjugacions.  

○ Els verbs 

○ Conjugació dels verbs. D’aquesta pàgina hauràs d’escollir dos verbs que t’hagin sortit i             

copiar la conjugació que hagis fet a la llibreta. Recorda escriure: data i títol: “Conjugació               

dels verbs”.  

○ Comprensió lectora 2. (Fotocòpies que us vaig entregar el dijous a la tarda abans de marxar). 

* Els alumnes que no hi éreu podeu demanar a algun company/a que us enviï una foto de la                   

comprensió i responeu les preguntes a la llibreta de català. Recorda escriure la data i el títol                 

de la comprensió lectora que estàs fent! 

○ Acabar totes les expressions escrites del quadern groc (el de deures).  

 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.symbaloo.com/shared/AAAABhca5-4AA42ADAdQNw==
http://www.chiscos.net/repolim/lim/verbs2/verbs.html
http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/primaria/familia/fprimaria.htm
mailto:56superior@gmail.com
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 Aula d’ acollida:  

1. Com portes la cançó "Celebrem"? L’has practicat?  

■ Ara et proposo que facis una petita coreografia dels primers 

53 segons. Recorda que has de seguir cantant la cançó :)           

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

2. Si pots connectar-te a internet continua posant en pràctica els exercicis de la web Gali.               

Igual que fem a l’aula.  

3. Per últim, familiaritzat amb el vocabulari de l’habitatge (pàgina 30-38) del següent link 

No cal estudiar. Només observa al teu voltant. I posa nom a les coses que t’envolten.                

Cuida’t!  

CASTELLÀ: 
Hauràs d’accedir al llibre digital de Teide seguint aquestes instruccions: 

1) Amb el cercador ,ves a https://platformnext.weeras.com/#/. Entra. 

2)Posa aquestes dades: Usuari (6@jaumeipineda.cat) i contrasenya(jaumeipineda2020). 

T’ha de sortir el nostre llibre de 6è.  

 

Entra en el tema 9. ¿Para qué sirven los sueños? Lee la lectura, después entra en el apartado                  

ACTIVIDADES. En tu libreta de castellano o en una hoja, pon el título y copia las actividades de                  

Vocabulario 1-2 y de Comprensión lectora 3-4-5-6-7 y 8. 

* Haz foto a la pregunta 8 y la envías al correo. 

ANGLÈS: *Deures per retornar i ser corregits 
Hello guys! 

● He penjat un altre VÍDEO amb un repàs dels subjectes en anglès i amb el verb To BE (ser i                    
estar).  

             Aquest vídeo és un repàs que us anirà molt bé per estructurar bé les frases.  
             També podeu realitzar les activitats online que les podreu trobar a sota del vídeo.  

● A més, us deixo 10 frases per a que les escriviu en passat. 
             Remember! Fixeu-vos bé en el verb o els verbs (regular o irregular) 
        -I like pizza but I don’t like fish.                                                  -My sister is very intelligent.  
        -Do you play basketball?                                                             -She doesn’t go to the cinema.  
        -They aren’t pretty, they are ugly.                                             -We sing an English song.  
        -Do you eat vegetables?                                                             -I live in Mollet del Vallès.  
        -Is your father a superhero?                                                      -You never fight! 
 

 

MEDI 
Ara que ja sabeu moltes coses relacionades amb la reproducció humana, poseu-vos a prova amb el                

TEST que us proposem. Podeu fer-ho de diverses maneres: copiant les preguntes a una llibreta o a un                  

full o fins i tot imprimint-ho. Pots repassar tota la informació sobre la reproducció als documents                

penjats al symbaloo. 

*L’haureu de contestar, fer foto i enviar-ho al mail de cicle. 
 

 

 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hErnnTWkylE
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
https://platformnext.weeras.com/#/
mailto:6@jaumeipineda.cat
https://www.youtube.com/watch?v=KuW4RODhRug&t=16s
https://docs.google.com/document/d/1bIeMh3KzvhR9bXohiUqsc_NTuzYAfSo7icRywcPcVJQ/edit?usp=sharing
mailto:56superior@gmail.com
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MATEMÀTIQUES 
● Taller 15: Els histogrames ( pàgines 62-63-64 i 65). 

● Resol els següents problemes seguint les instruccions: copia els enunciats a la llibreta / full               

blanc / quadriculat, etc, encercla les dades necessàries, subratlla la pregunta, deixa un espai              

per fer una representació gràfica, un altre per fer operacions i  finalment escriu la resposta. 

*Aquests problemes han de ser enviats al correu de l’escola. 

1) En una fàbrica de pinsos, se’n produeixen 576 kg diaris i n’envasen la meitat en sacs de 16 kg i                    

l’altra meitat en sacs de 6 kg. Quants sacs n’ompliran? 

2) En els dos últims partits de tennis, en Rafa ha tingut un índex d’encerts en els seus serveis de                   

9/10 i 11/12.En quin partit ha tingut més encerts?  

3) En una classe de 24 alumnes 1/3 són castanys, 1/6 són rossos i la resta té els cabells negres. 

a) Quants nens/ es de la classe tenen els cabells negres? 

b) Quants nens/ es de la classe no tenen els cabells rossos? 

● Càlcul mental: aquí teniu un enllaç on podeu practicar d’una manera més divertida. 

● Operacions: col.loca i calcula: 

                                    23’36+7’16=                  72’692-4’801=             74’32x17=            18’24:2’4=  

EDUCACIÓ FÍSICA 
Llegeix els punts 1, 2 i 3.1 del següent document: 

https://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm 

Posa’t el següent video en una pantalla i fes els exercicis al mateix temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgxR1PiEiDk 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:Recordeu que havíem començat a fer el dibuix d’Ed. Viària pel concurs?  

En un full blanc, feu-lo tal i com ho havíeu pensat. * Feu una foto i l’envieu al correu de cicle.  

MÚSICA: Piqueu les corxeres a les cames i les negres a les mans 

joc de mans, a veure a qui li surt! 

piqueu les negres a la taula o les mans 

  

Resol l’enigma de la setmana del bloc de l’escola. 
 
 

Hola nois i noies de 6È, esperem que seguiu tots bé i les vostres famílies també. 
ja veieu que, des de casa, també podeu fer molta feina i bons aprenentatges. hem de veure sempre les coses                                       
positives de tot el que ens passa. recordeu enviar-nos el retorn de les tasques marcades amb * 
Procureu organitzar el vostre temps, amb un horari que combini estones d’estudi , de joc, estones                               
tranquil·les i de moviment. 
Cuideu-vos molt!                                        equip de mestres de 6È 
 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/recursossextoprimaria/calculo-mental
https://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fgxR1PiEiDk
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I
mailto:56superior@gmail.com

