
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Curs: sisè 
Data: 16 de juny 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana, Castellana i Anglesa.  

 
Arribem a les tasques de la darrera setmana i aquesta vegada és una mica diferent de 
totes les que hem anat fent fins ara.  
 
La proposta és fer una carta, però no una carta qualsevol. Com a alumnes de sisè, que                 
marxeu de l’escola i passeu a secundària, us demanem que escriviu una carta als nois i                
noies que el curs vinent començaran cicle superior, és a dir, cinquè. 
Expliqueu quina ha estat la vostra experiència durant aquests dos cursos, què vol dir ser               
un alumne de cicle superior. Us demanem que feu memòria i que expliqueu com us vàreu                
sentir quan vau començar, què us imaginàveu que faríeu al llarg de cinquè i sisè, quins                
neguits se us plantejaven. També us demanem que expliqueu com us heu sentit, què heu               
après, què us ha agradat fer i què no us ha acabat de fer el pes. I sobretot quin és el millor                      
record que us emporteu d’aquests dos anys i de l’escola.  
 
I per demanar una miqueta més, us proposem que, tot i que la carta ha de ser                 
majoritàriament en català, intenteu escriure un paràgraf o un parell de frases en castellà i               
en anglès. D’aquesta manera farem servir totes les llengües que treballem a l’escola.  
 
Aquesta carta ha de tenir un mínim d’unes 100 paraules i ha de complir amb totes les                 
parts que ha de tenir una carta. Abans de donar-la per acabada i lliurar-la, reviseu bé les                 
paraules i l’ortografia. I llegiu-la en veu alta per veure si alguna paraula no us acaba de                 
sonar del tot bé. 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
● Resoleu el següent problema. Observeu les bosses que teniu a continuació. Podríeu 

agafar 10 números de les diferents bosses perquè fessin un total de 37?  
- De quantes maneres es podria fer?  
- Com sabeu que no hi ha més opcions?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
● El rellotge desordenat. Teniu un rellotge on els números s’han barrejat. Podeu            

esbrinar a on han anat a parar tots els números? Resoleu les pistes per saber               
quina lletra equival a cada número.  

 

1. Cap nombre parell està entre dos nombres senars.  
2. No hi ha números consecutius, un al costat de l’altre.  
3. Els números (a) i (g) sumen 13. 
4. Els números (d) i (j), també sumen 13.  
5. Els 6 números de la (a) a la (f) sumen el mateix que els 6 números de la (g) a la (l). 
6. El número de la (f) està a la posició correcta del rellotge.  
7. El número de la posició (d) és el doble del número de la posició (h). 
8. Hi ha una diferència de 6 entre el número de la posició (g) i el de la (f). 
9. El número de la posició (l) és el doble del número (a), un terç del número (d) i la                   

meitat del número (e). 
10.El número de la posició (d) és 4 vegades un dels números que té al seu costat.  

 
Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
UNA RUTA PER VILAFRANCA 
 

Un prospecte turístic és un full on s’informa de les característiques           
d’una localitat, un lloc concret, un monument, etc., amb la finalitat           
d’atraure visitants. 
Aquesta informació, juntament amb imatges, es pot distribuir de         
moltes maneres diferents en el full, per a aconseguir que sigui molt            
atractiu i vingui molt de gust visitar el lloc. 
 
Us proposem que dissenyeu el vostre prospecte turístic. Es tracta          
d’explicar de la manera més interessant i atraient una ruta, amb tots            



 
els elements que es van trobant. Hi podeu afegir alguna imatge o petits dibuixos fets per                
vosaltres.  
 
Aquí teniu idees de diferents rutes: 
 

● Ruta cultural. Recorregut pels diferents elements      
històrico-artístics de la ciutat: edificis singulars, museus, festes        
populars, costums i tradicions. 

● Ruta de monuments. Recorregut pels diferents monuments de  
la ciutat. 

● Ruta enològica. Recorregut per les vinyes i/o cellers. 
● Ruta industrial. Visites a fàbriques o indústries d’algun sector         

determinat (per exemple el vinícola). 
● Ruta castellera. Recorregut per les seus castelleres de la vila,          

amb explicacions de cada societat. 
● Ruta natura. Basada amb el contacte amb la natura, destacant          

els recursos naturals de la zona, la flora, la fauna, etc. 
● Ruta en bicicleta. Visita de l’entorn proper que es pot accedir           

amb bicicleta. 
● Ruta gastronòmica. Recorregut per diferents establiments      

relacionats amb els productes, menjars, begudes i gastronomia típica d’un indret. 
 
Trieu-ne una i doneu-li un format de prospecte, de fulletó. També podeu relacionar un              
parell de rutes, com per exemple fer la Ruta Natura en bicicleta. El punt de partida serà                 
l’escola Mas i Perera. El punt final el decidiu vosaltres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

 
● Imitem pintures o quadres famosos. Sabem que sou grans imitadors i           

imitadores. Per això aquesta setmana us proposem que imiteu un quadre famós o             
algun quadre que coneixeu. Es tracta que utilitzeu coses que tingueu per casa i us               
feu una foto imitant la pintura original. Podeu disfressar-vos, utilitzar elements de            
decoració, o tot allò que se us acudeixi perquè sigui el més semblant possible. Si               
no voleu ser els protagonistes vosaltres, podeu enredar algú de la família, o bé              
intentar recrear el quadre sobre una taula combinant diferents elements. Aquí teniu            
alguns exemples del que busquem: 

 
 

 
 
En enviar la tasca, recordeu adjuntar la foto del quadre o pintura original i la vostra                
imitació. 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 
 
● Adéu, companys! Com ja és tradició, acabem el curs cantant tots plegats Adéu,             

companys! Aquesta vegada, però, no ho farem a la pista de l’escola, sinó que cadascú               
la cantarà des de casa. I, a més, us animo a inventar-vos una estrofa nova. Podeu fer                  
una variació a la tornada o a les estrofes. Espero les vostres propostes! 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/


 
 

 
Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
Com acabem el curs d’Educació Física a l’escola?  
Amb jocs d’aigua! 
I volem que aquest curs no sigui diferent en aquest aspecte.  
 
Descripció de l’activitat 
Us proposem que feu o us inventeu qualsevol joc relacionat amb aigua (sigui mullant-vos              
o no) i que el compartiu amb els vostres companys/es al Classroom (amb un vídeo seria                
genial). Si no podeu, simplement jugueu i gaudiu pel vostre compte.  
 
Animeu-vos perquè serà una manera divertida d’acabar el curs i per anar donant la              
benvinguda a l’estiu.  
 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
 

● Això s’acaba.  
 
Fa molts dies que estem parlant de com us sentiu, com us organitzeu, què feu… El curs                 
arriba a la seva fi. Per tant, us proposem que ens feu arribar un missatge de comiat. El                  
missatge ha de ser en positiu i amb la idea de ser motivador. El format del missatge ha de                   
ser el que vosaltres vulgueu, és a dir, pot ser escrit, dibuixat, gravat, filmat, cantat,               
ballat… Per tal d’acomiadar aquest curs tan atípic.  
 

● I el curs vinent… 
 
I, evidentment, no oblideu que després de cada final de curs, venen unes vacances i               
després d’aquestes… UN NOU CURS!! 
 

. Us demanem que ens expliqueu què espereu del curs vinent, quines idees teniu,              
què penseu que aprendreu, en què creieu que millorareu, què imagineu que            
fareu… 
 
. I ara sí, un darrer esforç: què us proposeu pel curs vinent? Feu una breu llista                 
amb cinc propòsits de cara al curs vinent.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

             Adéu, Amic 

 
 
 
   

Targetes amb nombres 

 
Teniu dos conjunts de 10 targetes amb nombres del 0 al 9 tal com indica la taula següent:  
 

 
 
Cal que ordeneu les targetes en les 5 caixes següents seguint aquests criteris:  

a) A cada caixa només hi poden anar 4 targetes.  
b) Només pots utilitzar la mateixa targeta una vegada.  
c) Cada caixa ha de seguir una norma, està escrita al seu costat.  

https://www.youtube.com/watch?v=1uIpcTMBMLE


 
 

 
 

   
 
 
 

PARAULES VALUOSES 

El joc consisteix a crear paraules i fer punts amb elles: 

Cada jugador necessita un llapis i un paper. Poden jugar de 2 a 5 jugadors. 

Abans de començar, cada jugador dibuixa una quadrícula de 5×5 i entre tots decideixen              
qui iniciarà la partida. 

El jugador que comença diu una lletra i tots l’apunten dins           
d’una casella qualsevol de la seva quadrícula. El següent         
jugador diu una altra lletra i tots l’apunten en un altra dels            
seus requadres. La dinàmica es repeteix fins que s’han         
omplert totes les caselles. 

Una vegada completada, els jugadors, ajudant-se d’un       
diccionari per no crear disputes, detecten les paraules que         
s’han anat creant a mesura que les situaven a les caselles,           
de manera que es llegeixin d’esquerra a dreta i de dalt a baix.             
Obtenen 1 punt per lletra que forma la paraula (com a mínim            
ha de tenir 2 lletres). Si una paraula té 5 lletres, es guanyen 5              
punts extres. Cal dir, per acabar que dues paraules de la           
mateixa fila o columna no poden compartir cap lletra. Podeu          
donar una ullada a l’exemple. 



 
 

RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Anna: 
acarrerass@escolamasiperera.cat 
Maria: 
mplana@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  
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