
Data:  25 maig 2020 
DEURES 6è 

       #JOEMQUEDOACASA 
 

 

PER ACABAR EL CURS 

Durant la setmana us enviarem la informació per saber com acabarem 
el curs el mes de juny. 
 
Siusplau, recordeu de respondre la  VALORACIÓ 3r TRIMESTRE 

 

 

LLENGUA 
CATALÀ: Aquesta última setmana de deures us proposem preparar un DICTAT . Aneu al vostre 
Quadern de Català, pàg . 73. Hi ha un dictat amb paraules que porten dièresi. Feu els exercicis de 
preparació i estudieu-lo. Llavors, demaneu a algú de la vostra família que us el dicti a la llibreta de 
Català o darrera mateix del Quadern. Després, us autocorregiu : amb un bolígraf vermell encercleu 
cada falta i acaba la pàg. 74. Envia la foto del teu dictat. 
Aquesta feina l’has d’enviar al correu del cicle. 

 
CATALÀ: Aquesta setmana et volem insistir que és molt important que ens enviïs els teus RECORDS, 
per si encara no ho has fet. Estem fent un llibre per tots vosaltres per a que tingueu un RECORD dels 
vostres companys en el futur. 
seguint les mateixes instruccions. Mireu l’exemple de l’enllaç de més amunt. 
 
Alumnes de l’Ariadna:  

Aquesta última setmana de deures us proposo una activitat una mica diferent. Us animo a preparar                

una recepta de cuina, la què més us agradi, i que us graveu en video explicant com es fa! Entreu en                     

aquest enllaç on us ho explico tot amb més detall. 

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

 

 

 

CASTELLANO: Esta semana trabajaremos los REFRANES. En este ENLACE encontrarás dos actividades 

relacionadas con esta sabiduría popular. Piensa que los REFRANES enriquecen la lengua . Utilízalos 
cuando puedas. 

  * Aquesta tasca 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0A0DPrSbkij_4cOVij_-fTwwwL96cd1WLOigkOWr75-VjbA/viewform
https://docs.google.com/document/d/12NVLm2FkNM4ceq9oAPviydCNj6pLG5B5av7T9k9mH4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QhJPQia6_PCNsgak5brjZTDUMVRFytxsCDT-Mkm7sOw/edit
mailto:56superior@gmail.com
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ANGLÈS: The time machine! Let’s go to the Medieval Age! (click on the link and start activity 2) 
-English conference homework: write the short description of a famous character. 

* Aquestes tasques les heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

MEDI 
Com va el treball sobre l’EDAT MITJANA? Us recordem les instruccions que ja sabeu de la setmana                 

passada  i que s’ha de lliurar el dia 29 de maig : 

“Comencem la part d’HISTÒRIA que correspon a aquest tercer trimestre. Hem elaborat un GOOGLE              

SITES per presentar-vos l’EDAT MITJANA. Ara ja sabeu com funciona: teniu la part d’informació i               

després la part del treball que ens heu d’enviar. Volem que , amb un treball que durarà dues                  

setmanes, elaboreu un dossier (ordinador o fulls blancs) igual com el fariem a classe. Recordeu: també                

caldrà una portada final (deures de Plàstica). El millor és que us baixeu el document i aneu responent                  

les preguntes allà mateix, i que al final l’ imprimiu i feu els exercicis de pintar, escriure… que no es                    

puguin fer a l’ordinador. 

La segona opció que us donen és que feu el treball a mà en fulls blancs copiant les preguntes, i que els                      

exercicis de dibuixar també els feu a mà.  

Com que sabem que us portarà feina de llegir els documents, entendre’ls i respondre les preguntes, us                 

donem dues setmanes de temps per fer-los. És a dir, els haureu de lliurar el dia 29 de maig.” 

Cliqueu aquest ENLLAÇ per accedir al Google Sites. 

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

MATEMÀTIQUES 
Aquesta setmana us proposem unes activitats per repassar alguns conceptes que hem anat treballant              

al llarg del curs. Podeu fer la feina de les dues maneres que ja coneixeu: imprimint el document o                   

copiant-lo a la llibreta. ENDAVANT! 

 

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

   
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
MÚSICA 
AQUESTA SETMANA US TOCA APRENDRE UNA NOVA CANÇÓ: NO ENS DESDIBUIXEU, AQUÍ TENIU LA LLETRA 

QUAN JA LA SAPIGUEU UNA MICA, INTENTEU CANTAR-LA AMB LA BASE INSTRUMENTAL 

 

ÉS UNA CANÇÓ PEL MEDI AMBIENT, US HO EXPLICAREM LA PROPERA SETMANA… I LA FAREM TAMBÉ AMB 

TOTES LES ESCOLES DE PINEDA!  
 

PLÀSTICA:  

Aquesta setmana , us la deixem per acabar d’entregar els dibuixos del Tabaquisme.Feu un dibuix ben                

repassat amb negre i ben pintant. A VALORS teniu més informació. 

*Aquesta feina l’has d’enviar al correu del 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://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSEUM1dxVXT9za9bUeI3HhjrqcFRnClyPwgIOrnh79EFvDshVHzFACqCqmV-iRkznJ2Ypc7mAqtOmaq/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://sites.google.com/view/jaume-i/p%C3%A0gina-principal
https://docs.google.com/document/d/18XIW2yLfcdJ5WPJ_z5H9XBa1Q7UD_Sp6WS7dWHPWgsw/edit
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1TivGqF-t90CdkaTnoNRMXERkd5Jsh7tl/view
https://drive.google.com/file/d/12p6mB2ZoDth2kG9zgabpb_KDwNkDtCs6/view?usp=sharing
mailto:56superior@gmail.com
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Resol l’enigma de la setmana del blog de l’escola. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Aquesta setmana vosaltres sou els experts! HEU DE CREAR UNA RUTINA D’ENTRENAMENT. Podeu triar entre un                

dels estils que hem vist durant aquest 3r trimestre.  

(Pilates, Tabata, Zumba, Tai txi, Crossfit i Entrenament Funcional) 

*GRAVAT EN VÍDEO: El vídeo ha de durar entre 7 i 10 minuts, entre totes les parts juntes. 

1. Realitzant la sessió d’entrenament 

2. Una vegada finalitzada la sessió, explica el perquè has triat aquest tipus d’activitat i els seus beneficis. 

3. Fes una valoració de tot el trimestre. Que t’ha sembla? Que t’ha agradat i que no? I que canviaries? 

*Aquesta feina l’has d’enviar al correu del cicle. Si el vídeo pesa molt i no el pots enviar, ho pots fer a través                       

de: We Transfer 

RESPECTANT LES NORMES DE SEGURETAT I  AMB RESPONSABILITAT, SORTIU AL CARRER!! 
 
 

VALORS 
Ens heu fet arribar que no heu pogut entrar al Kahoot, des de l’Ajuntament ens han donat un 
nou codi pels que no ho heu pogut fer. Us deixem tota la informació de la 
setmana passada per si la necessiteu.  
XERRADA 

També ens han donat aquest  KAHOOT ( Game PIN: 07006445 ) per 
respondre’l . 
i més adreces de Youtube per si us voleu informar més sobre el tabac. 
vídeo 1         Vídeo 2          Video 3 
 
Aquest és el cartell de l’Ajuntament que anuncia la “Setmana sense fum” 

 
Hola, nens i nenes de 6è! 
Hem arribat al final del mes de maig. Aquesta serà l'última tramesa de tasques que us enviem.                 
Al mes de juny tot serà diferent…. 
Per tant, hauríeu de fer un darrer esforç i acabar d’enviar tot el que tingueu pendent.  
El dijous passat , dia 20, vau rebre a casa un QÜESTIONARI. Ens agradaria molt que us                 
prenguéssiu un temps per respondre’l , vosaltres i la vostra família. Ens ajudarà a saber la                
vostra opinió i valoració personal de la vostra feina. 
Aquesta setmana, amb la preinscripció a l’ Institut, ja esteu iniciant una nova etapa de la vostra                 
vida. Que tot el que heu viscut amb aquest confinament i tot el que heu après a la nostra escola                    
us serveixi pel futur i us faci més forts!!!! 
 
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://agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/categoria/cicle-superior/
https://wetransfer.com/
https://youtu.be/KxWKgi2y2SY
https://kahoot.it/challenge/07006445?challenge-id=50ef9d11-e14f-421e-a758-3fe11bd1c043_1589995852538
https://www.youtube.com/watch?v=lKDkDjQHPuA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cvl0IiI1cu0
https://youtu.be/kFaE2D4FfSU
mailto:56superior@gmail.com

