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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 6è PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

Temps d’escola 

Continuar  les tasques 

encomanades.  

 

Plàstica 

Recrea una obra de 

Picasso. 

 

Medi Social  

Realitza un recorregut 

virtual per a visitar els 

monuments Patrimoni 

de la Humanitat de la 

ciutat de Tarragona. 

https://www.tarraco3

60.com/tour/virtual_c

a.html 

 

Continuar  les tasques 

encomanades.  

 

Medi Natural 

Comprova si ahir vas 

menjar de manera 

saludable.  

 

Matemàtiques 

Fes 2 pàgines més del 

DECA. 

Continuar  les tasques 

encomanades.  

 

Català 

Prepara’t una lectura 

en veu alta i 

comparteix-la amb la 

resta dels teus/teves 

companys/es al  

Classroom. 

Continuar  les tasques 

encomanades.  

 

Castellà 

“Escuchamos a 

nuestros abuelos” 

https://drive.google.c

om/open?id=1AYnDh

65xOP7Lx4uKYuiLDW

3qAWbhmh90 

 

Música 

Jocs musicals  

https://sites.google.c

om/site/musicalandia

aa/jocs-musicals 

 

Continuar  les tasques 

encomanades. 

 

Educació emocional 

Reflexiona sobre el 

següent 

curtmetratge: 

Monsterbox 

https://youtu.be/hM

4CWXwkyZ0 
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Temps en 

família 

Aquest és el temps per estar amb els nostres, aprofitem-ho. Decidiu activitats per fer en família: cuinar, 
ballar, jugar a jocs de taula, fer esport plegats, sortir a la finestra o al balcó a aplaudir... 
 

● Seguim ballant zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids  

● Yoga per a nens/es: https://youtu.be/nNbRQX8yJWs  https://youtu.be/nNbRQX8yJWs 

● Receptes de cuines: https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/ 

 

 

El teu temps 

És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. 
Pot ser un temps per jugar sols, veure la tele, jugar amb alguna app, disfressar-se... 

● Web per treballar la programació: www.botlogic.us  

● App per tablet o mòbil per treballar la lògica mental:  “Nonograms katana” 

● Web per treballar disseny de presentacions, imatges pòsters...: www.canva.com 

● Web on trobaràs informació sobre les diferents famílies d'instruments, cançons, material per a tocar la flauta dolça, 

partitures, audicions, informació d'alguns compositors, danses, activitats i jocs musicals, contes, meditació, idees per 

construir instruments musicals i moltes coses més. https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/ 

 

 

 

 

RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu instruccions de les propostes relacionades amb diferents àmbits curriculars que us 

anirem enviant setmanalment: 

● Organitza’t cada dia com et vagi millor. 

● Es recomana seguir un horari diari i establir unes rutines.  

● Algunes de les propostes tenen retorn corresponent al Classroom, per tal de fer un seguiment per part de la 

tutora.  

https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/
http://www.botlogic.us/
http://www.botlogic.us/
http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/


● Evidentment pots fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

 

 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

● Busca una obra de Pablo Picasso i 

reprodueix-la amb una tècnica que 

coneguis (puntillisme, collage, 

ceres…). 

● Accés a Internet per triar l’obra de 

Picasso. 

● Làmina. 

● Material de plàstica que tinguis a casa. 

1. Busco una obra de Picasso per Internet.  

2. Trio la que més m’agrada.  

3. Reprodueixo la meva obra artística.  

● Tour virtual per Tarraco Romana. 

 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 

1. Accedeixo al web. 

2. Faig el recorregut pels diferents 

monuments de Tarraco Romana.  

● Menjo de manera saludable? 

 

 

● Accés a Internet. 

● Piràmide dels aliments. 

● Cerca de les recomanacions saludables en 

els diferents àpats.  

1. Penso el que vaig menjar ahir (esmorzar, 

dinar, berenar i sopar).  

2. Escric els aliments dels diferents àpats. 

3. Busco per internet la Piràmide dels 

aliments. 

4. Trec les conclusions i faig una petita 

reflexió per escrit.  

a. He pres la quantitat adequada de 

fruita? I peix? I de carn? 

b. He seguit un horari adequat entre 

els diferents àpats? 

c. He pres làctics? 

● Prepara’t una lectura en veu alta i 

comparteix-la amb la resta dels 

teus/teves companys/es al 

Classroom. 

● Una lectura que t’agradi.  

● Una gravadora d’un dispositiu. 

● Connexió a Internet. 

1. Prepara’t la lectura.  

2. Grava’t (recorda fer una petita 

presentació de la lectura que has escollit 

3. Puja l’audio al drive.  

4. Compartir-ho al Classroom. 



 

● “Escuchamos a los abuelos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Acceso a Internet. 

● Vídeo. 

● Hoja en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visualiza el vídeo atentamente. 

2. Escribe tu opinión:  

a. ¿Qué diferencias encuentras en 

relación a la educación que 

recibieron y la que estáis 

recibiendo vosotros? 

b. ¿De qué valores habla? 

c. ¿Qué le dirías a este señor? 

d. Piensas que tiene razón, ¿por 

qué? 

● Jocs musicals. ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 

 

 

1. Accedeix al web.  

2. Aquesta setmana et proposem que facis 

jocs musicals.  

● Reflexiona sobre el següent 

curtmetratge: Monsterbox.  

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 

● Curtmetratge.  

● Full en blanc. 

● Colors (opcional). 

1. Accedeix al web. 

2. Visualitza el curtmetratge dues vegades. 

3. Reflexiona sobre el matex.  

a. Què t’ha transmet? 

b. Quin o quins  valors? 

c. Què creus que significa aquesta 

frase havent vist el curtmetratge: 

“L’amistat s’ha de cultivar com es 

cultiva una planta i s’ha de posar 

de la nostra part per tal que 

floreixi”. 

4. També, si et ve de gust pots fer un dibuix 

al finalitzar la teva reflexió.  

 


