
 
 

PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Curs: 6è 
 
Data: 31 de març del 2020 
 
*Totes les tasques les podeu fer a la llibreta o en fulls. Qui ho vulgui les pot fer via 
Classroom entrant a cada assignatura i buscant cada activitat.  
 

Àrea d'aprenentatge  Descripció de la tasca 

Llengua Catalana  1. Podeu continuar llegint un llibre que us agradi i si l’acabeu podeu             
fer a la llibreta una breu descripció del que heu llegit, explicant com és              
el protagonista principal i fent una nova proposta de final.  
 
2. O si ho preferiu, a mida que aneu llegint un capítol del llibre podeu               
anar fent-ne un resum breu, de la mateixa manera que ho fèiem a             
l’escola amb el viatge inesperat. 
 
3. Mireu les notícies (diferents mitjans: televisió, diaris, internet…) i          
aneu fent un breu resum d’aquelles que més us cridin l’atenció. No            
oblideu dir quin dia s’ha publicat,on l’heu vist i quin és el seu             
contingut.  
 
4. Classifiqueu paraules. Feu una taula per classificar paraules         
diferents. (Intenteu escriure un mínim de 10 paraules per columna) 

 

Nom Verb Adjectiu Determinant Adverbi Preposició Pronom 

       

 
5. Expressió escrita: Escriviu una carta personal a un company de           
classe explicant com us va el confinament a casa, com passeu les            
hores i com us sentiu. Recordeu separar les diferents parts de           
l’estructura d’una carta, respectant els paràgrafs i els marges: 

■ Lloc i data 
■ Encapçalament 
■ Cos 
■ Comiat 
■ Signatura 
■ Postdata 



 

6. La poesia d’aquesta setmana.  
a. De què creus que parla?  
b. Quin món és aquest?  
c. Copieu la poesia i analitzeu-la. Nombre de versos,        

nombre de síl·labes i rimes. 
 

Llengua Castellana  1. Feu un article d'opinió sobre el Coronavirus. Això vol dir que heu            
de donar la vostra opinió donant arguments i justificant per què           
opineu així. Per orientar-vos, podeu donar l'opinió sobre si el          
Coronavirus està canviant coses: 

- a nivell personal (de tu i el teu voltant).  
- a nivell d'escola (de la manera que hem o haurem de           

treballar).  
- a nivell de societat (canvis importants que hi poden         

haver).  
 

Penseu que l'article d'opinió també segueix l'estructura: 
- Introducció: posar en situació al lector, en aquest cas,         

parlant del Coronavirus.  
- Desenvolupament: explicar les opinions al respecte.  
- Conclusió: fer un tancament de l'article.  

 
Recordeu que el text ha de ser d'unes 100 paraules, que heu            
d'anar consultant els "¿Qué he aprendido?" i que el podeu fer a            
la tasca que se us envia des del Classroom de castellà o a la              
llibreta.  

 
RECORDATORI PROPOSTES ANTERIORS: 
 
1. Llegiu algun llibre en castellà i feu una fitxa si l’acabeu, tot             
explicant quin llibre és, què us ha agradat i per què el recomanaríeu. 

  
2. Intenteu aprendre de memòria les preposicions (hi ha una          
presentació que us ajudarà). 
 
3. Mireu l’última presentació penjada de “Especial Monosílabos y         
Acentos diacríticos” i de cada parella feu-ne un exemple. Podeu fer           
una frase per cada paraula o en una mateixa frase afegir les dues             
paraules que fan parella. Es pot fer a la llibreta o a la tasca que s’ha                
enviat mitjançant el Classroom.  

Llengua anglesa 
 
 

1. Reading comprehension: en la lectura trobareu quatre petites        
presentacions. Amb la informació que us dona, heu de completar          
la taula. A la segona activitat heu de completar les frases amb el             



 

  nom del noi o la noia corresponent. (Ho trobareu al final d’aquest            
document). 

 
2. Podeu resoldre aquesta endevinalla? (Pista: it’s an animal) 

- I am yellow and brown. I eat leaves. I have a very long neck. I               
live in Africa. I am a ____________. 

- Ara feu vosaltres dos o tres endevinalles semblants a l’anterior,          
també sobre animals. 
 

3. Wordsearch sentences: En el primer full de propostes d’activitats         
us vam demanar que preparessiu una sopa de lletres. (Si no ho            
vau fer, primer prepareu una sopa de lletres com la de l’exemple).            
Després haureu de pensar i escriure frases relacionades amb la          
wordsearch (sopa de lletres) que heu elaborat. Fixeu-vos en         
l’exemple: 

a) Decidiu un topic (tema) de vocabulari. Per ex.        
COLOURS 

b) Prepareu la sopa de lletres (es pot fer a mà). Si no            
sabeu com fer la sopa de lletres, ens podeu escriure un           
correu electrònic. ;) 

 
c) Escriviu frases relacionades amb la sopa de lletres.        

Alerta! La línia correspon a la/les paraules que s’han de          
trobar a la sopa de lletres. 
-The sky is _________. 
-The sun is __________. 
-...  
 

Matemàtiques  1. Continueu fent el Link 14. 
 
2. Treballeu el càlcul ràpid, heu de fer el calcular és divertit de la              
pàgina 128 del llibre. 
 
 



 

3. Aneu a fer problemes amb el pensar és divertit de la pàgina 129              
del llibre. Exercicis del 1 fins al 14. 
 

Coneixement del Medi 
Natural i Social 

1. Anem a treballar la memòria. El curs passat vàrem treballar les            
energies. Primer endreceu les paraules següents, per després        
definir-les i per poder fer un resum i un esquema, afegint tot allò que              
vulgueu, sobre el tema de l’energia. 

FONT D’ENERGIA - EÒLICA - CARBÓ - RENOVABLE -         
COMBUSTIBLES FÒSSILS - PETROLI - NUCLEAR - SÒL -         
NO CONTAMINANT - NO RENOVABLE - RECURSOS       
LIMITATS - HIDRÀULICA - DE FÀCIL OBTENCIÓ... 

2. Continueu amb la tasca del nostre país. 

3. Continueu amb la creació de l’andròmina. 

4.  Identifiqueu la font d'energia que es fa servir en cada una 
d'aquestes instal·lacions i digues si són renovables o no renovables: 
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Plàstica 
 
 

1. Dibuixeu el vostre Món de Non a partir de la lectura de la poesia               
que teniu al final del document. Intenteu dissenyar, en un full, el vostre             
propi Món de Non. Podeu dibuixar, fer un collage, dibuixar-lo amb           
eines de google,... amb la tècnica que us vingui més de gust. Quan el              
tingueu enllestit, podeu fer una foto, enviar-me-la per correu o          
compartir-la i la penjarem al classroom. 

2. Feu un mandala de manera creativa. Dissenyeu el vostre mandala i            
decoreu-lo amb materials que trobeu per casa: botons, taps,         
escuradents, rotllos de cartró de paper wc tallats o qualsevol altre           
material que creieu adient. 

Ho podeu fer sobre un full o reciclant altres materials com els CDs             
antics, si en teniu. 

Si voleu, podeu fer una foto, enviar-nos-la i la penjarem al classroom. 

  

 

Música 
 
 

1. Cançó No ens desdibuixeu: 
https://youtu.be/z5csyfS5B_o 
 
A la següent entrada del web teniu informació sobre aquesta cançó i            
el projecte al qual pertany: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixe
u/ 
 
2. Percussió Marxa Radetzky de Johann Strauss: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-
radetzky-de-johann-strauss 
 
3. Emocionari musical: 
Al final d’aquestes propostes trobareu un document amb instruccions         
per elaborar un emocionari musical. També us arribarà via classroom          
a l’aula de música, per si voleu fer la tasca en format digital. 
 
 
 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss


 

4. Sidoku: 

 
Per tal de poder resoldre aquest passatemps musical haureu         
d’aconseguir que a cada requadre, línia horitzontal i línia vertical hi           
hagi les 7 notes musicals sense repetir-ne cap. 
Podeu dibuixar-lo en un full de llibreta per a resoldre’l. 
 

Educació Física 
 
 

1. Al Classroom trobareu 1 vídeo per descarregar i dos enllaços          
relacionats amb el ROL DE LA DONA EN EL MÓN DE L'ESPORT.            
Es tracta que els visualitzeu i feu un bon comentari de la opinió que              
us deixa, fent una bona reflexió.  
- AEM Lleida femení campiones d'una lliga masculina       

https://youtu.be/WdvtYaRIIYQ 
- Entrevista Abril Rodrigo, jugadora AEM Lleida i màxima golejadora         

de la categoria https://youtu.be/xY8gSvDCl8w 
 
2. Al CLASSROOM també trobareu una nova proposta de JUST         

DANCE, per ballar, moure l'esquelet i passar-ho bé. 
 
3. Per fer exercici d'una manera divertida i en companyia, us          

proposem jugar al JOC DE L'OCA transformat. Us en facilitem un,           
d’exemple, en format pdf adjunt en aquest document, però també          
podeu crear el vostre, tot dibuixant un circuit de caselles,          
concretant a cada casella quin exercici s'ha de fer i amb unes fitxes             
i dau ja estareu preparats/des per a jugar-hi! Sort!  

 
RECORDATORI de propostes anteriors: 

- És important mantenir una alimentació saludable i fer 30'         
d'exercici físic diari, per tant, encara que estigueu confinats a          
casa, feu moviments i exercici "suau". 

https://youtu.be/WdvtYaRIIYQ
https://youtu.be/xY8gSvDCl8w


 

- Escolteu la cançó del ball de final de curs “La Sortida” de            
Sense Sal feat Miki Nuñez i penseu possibles propostes de          
passos pel ball. Penseu en temps de 4 o 8. Podeu penjar            
propostes al Classroom d’EF.  
 

- Busqueu una habitació on estigueu tranquils i poseu-vos una         
música relaxant que us agradi i: 

- Feu estiraments de les diferents parts del cos (cames,         
esquena, braços, cervicals,...). Podeu fer-ho sols o       
acompanyats per algú de la família. 

- Acompanyats d'algú, feu-li un massatge i després que        
us el facin a vosaltres. 

 

Tutoria i valors  1. Feu servir el correu o el grup de conversa, per tal de poder              
comentar allò que us calgui. 
 
2. Podeu continuar plantejant el projecte que us vàrem proposar. 
 
3. Podeu continuar amb el diari. 
 
4. Proposeu-vos conèixer i aprendre alguna cosa nova cada dia. Pot           
ser una cançó, una poesia, la capital d’algun país, una paraula d’un            
altre idioma, un ball, com funciona algun dels aparells que teniu a            
prop,... Aneu fent una llista de totes aquestes coses que aneu           
aprenent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Enfonsar la flota 
L’objectiu? Per guanyar cal ser el primer a        
enfonsar la flota de vaixells del contrincant. 

Jugadors? 2 jugadors. 

Com es juga? Abans d’iniciar el joc cada jugador         
ha de dibuixar dos quadrícules de 10 x 10. Les          
columnes s’enumeraran de la A fins a la J i les files            
de l’1 al 10. A la primera quadrícula haureu de          
dibuixar la vostra flota de vaixells:  

4 submarins (d’1 casella), 3 destructors (de 2 caselles), 2 creuers (de 3 caselles) i 1                
cuirassat (4 caselles).  

L’altre caseller el fareu servir per indicar on envieu les seves bombes per atacar              
l’enemic. 

Quan tots dos jugadors hagueu posat la vostra flota de vaixells a les quadrícules,              
comença el joc. Per torns aneu llançant bombes, indicant les coordenades amb una             
lletra i un número (Exemple: C-3). Si l’altre jugador té un vaixell en aquella              
coordenada, ha de dir “tocat”. Si no hi ha cap vaixell, dirà “aigua”. El vaixell               
s’enfonsa quan totes les caselles del vaixell hagin estat “tocades” pel contrincant.            
Llavors el jugador dirà “enfonsat”. Cada jugador pot llançar només un tret cada torn.              
Per fer un seguiment dels atacs, els jugadors anotareu els atacs del contrincant a la               
quadrícula de la flota. 

Per recordar totes les bombes enviades a l’enemic i descobrir on té la flota              
amagada, cada jugador tindrà un segon caseller on anotarà els trets fets amb una X               
si és “aigua” i omplint el quadre si és “tocat”. Així a poc a poc podrà descobrir on                  
podrien estar amagats els vaixells de l’enemic. 



 

 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Maria: 
mplana@escolamasiperera.cat 
Anna: 
acarrerass@escolamasiperera.cat 

Llengua Castellana  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  

Anglès  Ruth: 
rferrando@escolamasiperera.cat 
 
Iolanda: 
ibertranm@escolamasiperera.cat 

Música  Maria: 
musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  

Educació Especial  Andrea: 
agomez@escolamasiperera.cat  

 
Us recordem que el correu electrònic es farà servir en cas de dubtes, consultes...al 
mestr@ corresponent.  

mailto:mplana@escolamasiperera.cat
mailto:acarrerass@escolamasiperera.cat
mailto:nsaldanyal@escolamasiperera.cat
mailto:rferrando@escolamasiperera.cat
mailto:ibertranm@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat
mailto:nsaldanyal@escolamasiperera.cat
mailto:agomez@escolamasiperera.cat


READ THE TEXT AND COMPLETE WITH THE INFORMATION. 

 

 

PEOPLE AGE NATIONALITY JOB LIKES 

Jane 12 years old Italian Student Dancing 
Cooking 

Jack     

Diego     

Nick     

 

TELL ME WHO: 

1. _______ is from Germany. 

2. _______ loves science. 

3. _______ likes painting and cycling. 

4. _______ is 28 years old. 

5. _______ has got two brothers. 

6. _______ hasn’t got any brothers or sisters. 

7. _______ works hard. 

8. _______ lives in London. 

9. _______ is from Italy. 

10.  _______ doesn’t have much time. 

11.  _______ like maths. 

12.  _______ likes climbing. 

13.  _______ is a doctor. 

14.  _______ is 13 years old. 



 



 

 

 

INSTRUCCIONS 

En aquesta tasca trobaràs una graella que hauràs d’omplir (si 
la pots imprimir o omplir-la digitalment, genial. Si no, te’n 
pots fer una en un full). 

A la graella hauràs d’escriure el títol de cançons o músiques 
que et facin pensar en les emocions que apareixen. És 
important que escriguis bé el títol i també el nom del grup o 
compositor/a. 

També trobaràs una casella on hauràs d’explicar per què 
associes aquella emoció a aquella música (perquè et recorda 
un moment personal associat a aquesta emoció, pel que 
explica la lletra, pel que t’evoca la música...). 

D’entre totes les cançons que hagis pensat, tria la cançó que 
més t’agrada i en un full (o digitalment en un Word o similar) 
escriu-ne la lletra i decora-la tenint en compte l’emoció que 
t’evoca. Si en vols fer més d’una, endavant!   

Quan ho hagis fet, si pots, envia el document o fes-li una 
foto al full i envia-la al correu: musica@escolamasiperera.cat 

Entre tots farem un emocionari musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMOCIÓ TÍTOL DE LA 
CANÇÓ I GRUP PER QUÈ? 

Alegria 

  

 
Tristesa 

  

 
Eufòria 

  

 
Tendresa 

  

 
Pau 

  

 
Ràbia 

  

 
Sorpresa 

  

 
Por 

  

 
 


