
Data: 27 abril 2020 
DEURES 6è 

       #JOEMQUEDOACASA 
 

LLENGUA 
CATALÀ:  
Aquesta setmana us plantegem un nou repte: Us atreviu a escriure un còmic? Entreu en aquest 
ENLLAÇ on hi trobareu tota la informació que necessiteu per poder-lo fer. 
Deixeu volar la imaginació i… Endavant !!! 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 

Alumnes de l’Ariadna:  

Aquesta setmana us plantegem un nou repte: Us atreviu a escriure un còmic? Entreu en aquest                

ENLLAÇ on hi trobareu tota la informació que necessiteu per poder-lo fer. Deixeu volar la imaginació                

i… Endavant!!! 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 
Aula d’acollida:  Fiorella 6è A i Douae 6èB 

Aquesta setmana us plantegem un nou repte: Us atreviu a escriure un còmic? Entreu en aquest enllaç                 

on hi trobareu tota la informació que necessiteu per poder-lo fer. Podeu crear la vostra graella de 4                  

vinyetes i el títol en un full apart. Després feu una foto i l’envieu al correu del cicle.  

Deixeu volar la imaginació i… Endavant!!! 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 

CASTELLANO: Esta semana trabajaremos los Monólogos. 

Primero, te proponemos que visualices estos monólogos que algunos niños han hecho. ¡¡¡Algunos son 
más gracioso que otros!!! 
MONÓLOGO 1 

MONÓLOGO 2 
MONÓLOGO 3 
MONÓLOGO 4 
Segundo, aquí tienes unos enlaces para que puedas leer como se preparan. 
Como hacer un monólogo -1 
Instrucciones para hacer un monólogo - 2 
Tercero,esta semana tienes que pensar un tema para escribir un monólogo,tu presentación, una 
pregunta inicial de la cual partir y unas ideas básicas de las que quieras hablar. En semanas sucesivas 
irás preparando tu monólogo, tal y como lo vas a exponer. Al final, casi acabando el curso, los 
grabaremos y los veremos. Empieza copiando este borrador en un documento Word o en tu libreta, 
borra nuestros ejemplos y elabora el tuyo propio . 
Borrador para hacer tu monólogo 
* Aquesta tasca ( Documento de trabajo: Los monólogos)l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 

 

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://sites.google.com/view/escola-jaume-i-6/fem-un-c%C3%B2mic
https://sites.google.com/xtec.cat/fem-un-comic/fem-un-c%C3%B2mic
https://docs.google.com/document/d/1aHpV6lzN910Fbtj0BIll96x8B_ymr_ksZaIg7mzY--U/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qm_57JQLFjw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=4EHtj26FIZA&list=RDqm_57JQLFjw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eBHbdhNOpvU&list=RDqm_57JQLFjw&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=g-yZueqo6ac&list=RDqm_57JQLFjw&index=4
https://es.slideshare.net/LLESOLLESO/cmo-hacer-un-monlogo
https://docs.google.com/document/d/1-UVjj2WP4CwwGYNFC6iJz1wpSuHJhwaLcJvq1wOzPPE/edit
https://docs.google.com/document/d/1e229NE0R5p-7bpx-RpJdiPAWk3a_j3w-up95W2jClog/edit
mailto:56superior@gmail.com
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ANGLÈS: What is the coronavirus? Sessió 2!  Heu de clicar en el següent enllaç i seguir les 

instruccions, són dues activitats! Una comprensió lectora i una petita expressió escrita.  
 
sessió2: WHAT IS THE CORONAVIRUS? 
 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

MEDI 
Ja sabeu ubicar les diferents comunitats espanyoles i ara l’heu de demostrar            

amb aquest Quizziz . 

Per saber com ho heu fet, necessitem que feu captura de pantalla (si ho feu amb 

el mòbil) o una impressió de pantalla si ho feu amb ordinador i l’envieu al correu 

del cicle. 

 

 

*Aquesta feina l’has d’enviar al correu de Cicle Superior. 

 

MATEMÀTIQUES 
Aquesta setmana volem presentar-vos els NOMBRES NEGATIUS. Com que no estem a classe, haureu              

de ser vosaltres els que investigueu i mireu d’entendre què són i per a què els fem servir. En parlarem                    

a la videoconferència i resoldrem dubtes que pogueu tenir. 

Primer, entreu a EDUBOOK i poseu el nostre codi: VSTBWZA7. Aneu al t.7 (El desert de Gobi). Passeu                  

a les primeres pàgines darrera de la portada (p. 116-117). Allà hi teniu informacions que haureu de                 

llegir i un vídeo on us explica què són els nombres negatius dins del conjunt de nombres enters.  

Segon, per entendre-ho una mica millor, us proposem aquest enllaç que us portarà a LA MOTXILLA 

  on podreu practicar amb aquests nombres. 

 

 
Tercer, i per acabar, feu els 7 exercicis de l’EDUBOOK de les pàgines 116 i 117 a la vostra llibreta de                      

Matemàtiques.  
  *Aquesta feina l’has d’enviar al correu del cicle. 
Veureu que al final de la pàgina 117 hi ha un Càlcul Mental. Podeu demanar a algú de la família que us                      

el dicti i cronometreu el temps que necessiteu per acabar la sèrie de 10. 

 

 

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://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQY8sTbIINA0wkhElWbB__6v-mLgzHMJuFNTCc3qKjtPve12p1m5r1DmvpK3wd0AM8MSVhzrw-NJciJ/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://quizizz.com/join/quiz/5e9f12f6d479d4001d66a6b1/start?from=soloLinkShare&referrer=5e3b11f53c7f4c001bd9f710
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/calcul/numeracio/enters2.htm
mailto:56superior@gmail.com
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Busca informació sobre el “Tai Txi” i fes-ne un resum.A continuació, realitza la següent classe de Tai Txi. 

FES UN DIBUIX SOBRE LES SENSACIONS I EMOCIONS QUE HAS EXPERIMENTAT DURANT LA REALITZACIÓ DE LA                

CLASSE.  

*Màxim 1 full amb lletra arial 12 i interlineat senzill, recorda posar la referència bibliogràfica d’on has                 

obtingut la informació. Si no pots fer-ho a l'ordinador ho pots fer per escrit. 

*Aquesta feina l’has d’enviar al correu del cicle. 

SORTIU AL CARRER!! 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
MÚSICA 
Aquesta setmana us proposo descobrir el teclat de piano. Amb aquesta pàgina podeu provar com anar fent 

diferents notes i ritmes, simplement aneu tocant i experimentant una mica… i qui s’animi que s’inventi una 

petita melodia! Si podeu compartir-ho amb algú de casa, jugueu al simón: cadascú toca la nota que ha fet la 

persona que ha començat més una de nova, i així aneu afegint notes recordant l’ordre… a veure quantes feu! 
 

PLÀSTICA: Com que aquesta setmana és molt curta, la tasca de Plàstica serà fer molt bé els dibuixos 

del Còmic de Llengua Catalana. Recorda que ,a les vinyetes, hi has de posar diferents plans dels 

personatges que dibuixis. Valorarem que el teu còmic estigui: ben dibuixat, ben resseguit i ben pintat. 

  

Aquesta setmana trobaràs, dins dels deures de Català, una rúbrica d’avaluació. No podràs 

escriure en aquesta taula, has de copiar-la i enganxar-la en un word. Si no és possible, fes-la 

a la llibreta i envia foto al correu de cicle.*ÉS MOLT IMPORTANT QUE FACIS AQUESTA 

TASCA I QUE L’ENVÏIS. 

  

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

Hola, nens i nenes de 6è! 
Com sabeu ja vam començar les videoconferències, què us va semblar? A nosaltres ens va agradar                               
molt poder-vos veure en directe, i pensem que la classe va anar molt bé, ho tornarem a repetir! 
Seria aconsellable que us feu una llista amb tots els dubtes i problemes que us hagin sorgit al llarg                                     
de la setmana i us els resoldrem el dia de la videotrucada. El dimarts estigueu atents al correu que                                     
us enviarem l’enllaç per a poder entrar a la videotrucada del dimecres 29 d’abril. Penseu en revisar                                 
els deures de la setmana passada per veure si us falta lliurar alguna de les tasques . 
 
Recordeu que només heu d’enviar al correu del cicle les tasques que estan marcades amb un                               
asterisc (*)  
 
Que tingueu una bona setmana!  
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.youtube.com/watch?v=1aZbkFkJSRM
https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/
https://agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/categoria/cicle-superior/
mailto:56superior@gmail.com

