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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG 

 

 6è PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps d’escola 

 
Català 
 
Carta de comiat. 
(pdf indicacions 
Classroom) 
 
Plàstica 

Dibuix relacionat amb 
la carta de comiat de 
l'escola Torroja i 
Miret. 

 
Matemàtiques 
 
Divisions amb 
decimals  
 

 
Català 
 
Ús de la llengua. 
 
https://exerciciscatala.cat/i
ndex.html 

 
Medi Social 

Ruta virtual per la 
Sagrada Família.  

https://sagradafamilia.org/
es/visita-virtual 

 
Projecte  

Visitem una ciutat 
europea. 

 
Matemàtiques 
 
Competències 
Bàsiques (IV) 
 (Arxiu al classroom) 
 
 
Anglès 
Mystery person Quizziz 
i cartell publicitari 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1yw2
KUi_LfVnt6-NzbhGxe_

 
Castellà 
 
Caligrama. 
(pdf indicacions 
Classroom) 

 

 
Música 

Les bandes sonores 

originals (BSO) 

 
Educació emocional 
 

My Shoes (Mis 
zapatos)  

 
https://youtu.be/1n4ND7
uNrjQ 

 
 
Matemàtiques  
 
Què és ser autònom? 
 

https://exerciciscatala.cat/index.html
https://exerciciscatala.cat/index.html
https://sagradafamilia.org/es/visita-virtual
https://sagradafamilia.org/es/visita-virtual
https://drive.google.com/drive/folders/1yw2KUi_LfVnt6-NzbhGxe_RMWHlpd2AB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yw2KUi_LfVnt6-NzbhGxe_RMWHlpd2AB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yw2KUi_LfVnt6-NzbhGxe_RMWHlpd2AB?usp=sharing
https://youtu.be/1n4ND7uNrjQ
https://youtu.be/1n4ND7uNrjQ


https://youtu.be/AScVcJU
b60Y 
 
https://youtu.be/xz-dVI4N
UiU 
 
https://es.educaplay.com/
recursos-educativos/13644
53-decimales_problemas.h
tml 
 
(Activitats al Classroom) 

 

 
 

RMWHlpd2AB?usp=sh
aring  

https://sites.google.com/s

ite/musicalandiaaa/bso 

Qüestionari ABS i 

compositors 

6è A QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

6è B QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

6è C QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

 

 

 
https://www.ccma.cat/tv
3/super3/infok/que-es-ser
-autonom/video/5952410
/ 

Com es calcula un 
percentatge? 

 

https://www.ccma.cat/tv
3/super3/infok/com-es-ca
lcula-un-percentatge/vide
o/5943106/ 

 

 
Alumnat que 
assisteix a 
religió.  

En aquest enllaç trobareu la tasca de religió, tracta sobre la paràbola del bon samarità.  
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 
Mireu i escolteu el vídeo de la paràbola, després podeu llegir la història i contestar les preguntes. També teniu un mot 
encreuat i un dibuix per pintar (opcional)  
https://drive.google.com/file/d/17VcRDxOgvbA2j8NEXJ3LhuI0g_14HEZg/view?usp=sharing 
Podeu enviar els exercicis al meu correu abans del dia 5 juny.  
bear@torrojaimiret.com  
 

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... 

https://youtu.be/AScVcJUb60Y
https://youtu.be/AScVcJUb60Y
https://youtu.be/xz-dVI4NUiU
https://youtu.be/xz-dVI4NUiU
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1364453-decimales_problemas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1364453-decimales_problemas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1364453-decimales_problemas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1364453-decimales_problemas.html
https://drive.google.com/drive/folders/1yw2KUi_LfVnt6-NzbhGxe_RMWHlpd2AB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yw2KUi_LfVnt6-NzbhGxe_RMWHlpd2AB?usp=sharing
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/bso
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/bso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaVIGSqbWjXLU-v-b1i6RV0KtWrs2wHTRm3EUkzWg0V7z1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaVIGSqbWjXLU-v-b1i6RV0KtWrs2wHTRm3EUkzWg0V7z1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPDJM66_Rwxi9smQ6w_x4czjfcoiBfeIFM8va06ISgfrH5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPDJM66_Rwxi9smQ6w_x4czjfcoiBfeIFM8va06ISgfrH5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-Sk1ADN-ntnw_xnc0bwWxAgZgjeE0irQotJW1BIOM0dy2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-Sk1ADN-ntnw_xnc0bwWxAgZgjeE0irQotJW1BIOM0dy2Q/viewform?usp=sf_link
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-ser-autonom/video/5952410/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-ser-autonom/video/5952410/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-ser-autonom/video/5952410/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-ser-autonom/video/5952410/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-es-calcula-un-percentatge/video/5943106/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-es-calcula-un-percentatge/video/5943106/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-es-calcula-un-percentatge/video/5943106/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-es-calcula-un-percentatge/video/5943106/
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
https://drive.google.com/file/d/17VcRDxOgvbA2j8NEXJ3LhuI0g_14HEZg/view?usp=sharing


 
● Seguim ballant zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids  
● Yoga per a nens/es: https://youtu.be/nNbRQX8yJWs  

 
● Aquesta setmana, des de l’àrea  d’EDUCACIÓ FÍSICA, continuem amb la nostra sèrie de tutorials per aprendre i 

practicar alguns passos i moviments bàsics de Hip-Hop. En aquest cas aprendrem a fer un moviment específic: les 
onades (en anglès es diu “waving”). Al igual que en el vídeo de la setmana passada, ve tot molt ben explicat en 
petites peces, pq podeu arribar poc a poc al final i tenir així ja pràcticament muntada tota la seqüència del 
moviment. Així que vinga, no hi ha excuses eeeh, jeje, ànims i a practicar… ;) 

             https://www.youtube.com/watch?v=ZrZXSw4onaY 

  

             (Recordatori:  # Sessió Hip-Hop 1 - Passos Bàsics:  https://www.youtube.com/watch?v=V3RTIzd6rm4 ) 
 

Per a tots aquells/es que us vingui de gust i us sobri l’energia, ja sabeu que aquí anem enllaçant algunes de les 

rutines anteriors perquè hi podeu continuar accedint i/o compartint en família: 

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

2. https://youtu.be/3d1QYkYQjVw 

3. https://youtu.be/-NcfjiCzlM8 

4. https://youtu.be/CBWQGb4LyAM 

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/ 

https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=ZrZXSw4onaY
https://www.youtube.com/watch?v=V3RTIzd6rm4
https://www.youtube.com/watch?v=V3RTIzd6rm4
https://youtu.be/3d1QYkYQjVw
https://www.youtube.com/watch?v=EcqYeThduWk
https://youtu.be/3d1QYkYQjVw
https://youtu.be/-NcfjiCzlM8
https://youtu.be/CBWQGb4LyAM
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/


 

 
Escola de 
famílies 

Aquesta setmana us proposem l’amena lectura del següent llibre: “Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo 
escuchar para que los niños hablen” de Adele Faber i Elaine Mazlish. 
https://drive.google.com/file/d/1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o/view?usp=sharing 
 

 

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

 
 

DIA DE LA SETMANA PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

 

 

 

 

      DILLUNS 

● Carta de comiat. ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

● Pdf (Compartit al Classroom) 

1. Accedeixo al document 
compartit per la tutora. 

2. Llegeixo tota la informació. 
3. Creo la carta a partir de les 

indicacions. 
4. Comparteixo amb la tutora 

la meva producció. 

https://drive.google.com/file/d/1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o/view?usp=sharing


● Dibuix lliure.  ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 

● Làmina blanca.  

● Colors.  

1. Faig un dibuix lliure    

relacionat amb la carta de     

comiat de l'escola Torroja i     

Miret. 

2. Comparteixo la meva obra    

amb la meva tutora.  

● Divisions amb decimals ● Accés a Internet 

● Tauleta/ordinador. 

● Full de paper de quadres. 

● Full  per fer operacions. 

1. Accedeixo al web.  
2. Faig l’activitat “educaplay”.  
3. Comparteixo la puntuació   

amb la meva tutora. 

1. Accedeixo a classroom. 
2. Copio o faig una impressió     

del document pdf amb    
divisions de decimals.  

3. Faig les operacions. 
4. Comparteixo amb la meva    

tutora, les divisions fetes    
per mitjà d’una foto. 

 

 

 

      DIMARTS 

● Ús de la llengua ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

 

1. Accedeixo a l’enllaç 
2. Realitzo un exercici de 

cada apartat. 
3. Comparteixo els resultats 

i dificultats trobades amb 
la meva tutora. 



● Ruta virtual per la Sagrada 
Família.  

4. Tauleta/ordinador. 

5. Accés a internet. 

 

1. Accedeixo al web. 
2. Realitzo una ruta virtual.  
3. Explico tres elements 

decoratius/arquitectònics 
de l'edifici de Gaudí. 

4. Comparteixo l’escrit amb 
la meva tutora. 

 

 

DIMECRES 

● Visitem una ciutat europea.  ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

● Pdf (Compartit al Classroom). 

1. Escullo una ciutat Europea 
que m’agradaria visitar.  

2. Accedeixo al pdf amb les 
indicacions. 

3. Creo una presentació amb 
tot els apartats indicats al 
pdf.  

4. Comparteixo el treball amb 
la meva tutora.  

● Competències Bàsiques. 

(matemàtiques) 

 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet.  

● Paper per fer operacions  

1. Realitzo els exercicis i    

m’apunto la resposta que    

crec correcta.  

2. Faig la correcció de les     

respostes amb ajuda del full     

de respostes  

● Mystery person i cartell 

publicitari 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet.  

● Paper i colors (opcional) 

1. Accedeixo a l’enllaç i    

llegeixo les instruccions   

atentament. 

2. Faig la gravació d’audio,    

vídeo o text. 

3. Llegeixo la comprensió   

lectora anomenada JG 



4. Accedeixo a l’enllaç i    

realitzo el Quizziz 

5. Creo un cartell publicitari    

per conscienciar dels   

animals en perill d'extinció. 

6. Comparteixo el producte   

amb la mestra o al     

classroom 

7. Marco les tasques com a     

fetes.  

 

  

 

DIJOUS 

  

● Caligrama ● Tablet/ordenador. 

● Acceso a Internet. 

● Pdf (Compartido en ell    

Classroom). 

1. Leo el document pdf con las      

indicaciones. 

2. Creo un caligrama. 

3. Comparto mi caligrama con    

mi tutora. 

● Les Bandes sonores BSO ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

QÜESTIONARI BSO I COMPOSITORS 

LES BANDES SONORES ORIGINALS    

(BSO) 

1. Accedeix a la pàgina: 

https://sites.google.com/site/music

alandiaaa/bso 

2. Repassa la informació sobre 

les BSO i els compositors. 

QÜESTIONARI BSO I COMPOSITORS 

https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/bso
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/bso


Respon el qüestionari sobre les BSO      

i els compositors. 

6è A QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

6è B QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

6è C QÜESTIONARI BSO I 

COMPOSITORS 

 

 

 

  

  

  

 

● Reflexiona sobre el següent 
curtmetratge. 

● Tauleta/ordinador. 
● Accés a Internet. 
● Curtmetratge.  
● Word. 

 

1. Accedeixo al web: 

2. Visualitzo el curtmetratge   

dues vegades. 

3. Reflexiono sobre el mateix.  

4. Faig una reflexió per escrit. 

5. Comparteixo l'escrit amb la     

teva tutora. 

 

● Què és ser autònom? ● Tauleta/ordinador. 
● Accés a Internet. 

1. Accedeixo al web. 
2. Visualizo el vídeo dues 

vegades.  
3. Responc les següents 

preguntes: 
a. Què és un logo? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaVIGSqbWjXLU-v-b1i6RV0KtWrs2wHTRm3EUkzWg0V7z1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaVIGSqbWjXLU-v-b1i6RV0KtWrs2wHTRm3EUkzWg0V7z1w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPDJM66_Rwxi9smQ6w_x4czjfcoiBfeIFM8va06ISgfrH5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPDJM66_Rwxi9smQ6w_x4czjfcoiBfeIFM8va06ISgfrH5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-Sk1ADN-ntnw_xnc0bwWxAgZgjeE0irQotJW1BIOM0dy2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8-Sk1ADN-ntnw_xnc0bwWxAgZgjeE0irQotJW1BIOM0dy2Q/viewform?usp=sf_link


 

 

 

DIVENDRES  

 

b. Compara una 
persona asalariada 
amb un autònom. 

4. Comparteixo l’escrit amb la 
meva tutora.  

● Com es calcula un 
percentatge? 

● Tauleta/ordinador. 
● Accés a Internet. 

1. Accedeixo al web. 
2. Visualitzo el vídeo dues 

vegades.  
3. M’invento dos problemes 

de percentatges i els 
resolc. 

a. Un de rebaixes o 
descomptes i un 
altre sobre l'IVA 
(impostos). 

4.  Comparteixo els 
problemes resolts amb la 
meva tutora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECORDATORI DE TASQUES DE SUPORT DURANT EL CONFINAMENT 

Cicle Superior: 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril-2/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-30-marc-3-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament/ 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril-2/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-30-marc-3-abril/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament/

