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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 1 AL 5 DE JUNY 

 

 6è PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

Temps d’escola 

 

Català 

 

Comprensió oral. 

(pdf indicacions 

Classroom) 

 

Plàstica 

El increíble Festival de 

Esculturas de Hielo y 

Nieve de Harbin. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3so3nLXZG

Lk 

 

Castellà 

Batalla entre 

exploradores por 

conquistar el Polo Sur. 

(pdf indicaciones 

Classroom) 

 

Medi  

 

 

 

 

Projecte  

Els exploradors rivals que 

han passat a la història. 

(pdf indicacions 

Classroom) 

 

Matemàtiques 

 

Problemes 

 

https://www.cangur.org/

telecangur/telecangurp/

B2/ 

 

 

Projecte 

Els exploradors rivals 

que han passat a la 

història. 

(pdf indicacions 

Classroom) 

Castellà 

 

Canción: HÉROES DE LA 

ANTÁRTIDA del grupo 

musical MECANO. 

 

 

 

 

Educació emocional 

 

El vendedor de humo 

 

 
https://youtu.be/dwWq

Mgddes4  

 

Matemàtiques  

El preu del petroli 

https://www.ccma.cat/

tv3/super3/infok/info-

ekonomia-

https://www.youtube.com/watch?v=3so3nLXZGLk
https://www.youtube.com/watch?v=3so3nLXZGLk
https://www.youtube.com/watch?v=3so3nLXZGLk
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Matemàtiques 

 

Problemes amb 

decimals 

 

https://youtu.be/AScVcJ

Ub60Y 

 

https://youtu.be/xz-

dVI4NUiU 

 

(document pdf al 

Classroom) 

 

https://www.rtve.es/alac

arta/videos/pirena-

2012/pirena-2012-

20120127-1715-

169/1306011/ 

🇬🇬Anglès🇬🇬 

The mystery of Mona 

Lisa and Film review 

https://drive.google.com

/drive/folders/1VjzaNZv5

EzkAJW1ecLX5eqRL5aLz

UANL?usp=sharing  

 

 

 

 

 

12112019/video/59572

06/ 

 

Música 

CANTEM LA CANÇÓ: 

“No ens desdibuixeu”  

Encara hi som a temps 

Vídeo de la cançó: Aquí 

Fitxa de la cançó: Aquí 

El dia 5 de juny és el dia 

Mundial del Medi 

Ambient. 

Podeu enviar els 

dibuixos, les fotos i les 

frases al nostre correu: 

escolaverda@torrojaimi

ret.com  
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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... 

 

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

 

● Aquesta setmana, des de l’àrea  d’EDUCACIÓ FÍSICA, afegim una peça més en la nostra sèrie de tutorials per aprendre i 

practicar alguns passos i moviments bàsics de Hip-Hop. En aquest cas aprendrem a fer una altra cadena de moviments on es 

barregen passos de funky i altres recollits aquí de manera comuna amb l’etiqueta de Bloquejos (‘’locking’’ o 

‘’campbellocking’’ en anglès). Al igual que en els vídeos anteriors, ve tot molt ben explicat en petites peces, pq podeu arribar 

poc a poquet al final i tenir així ja pràcticament muntada tota la seqüència del moviment. Així que ànims, que ja estem a punt 

d’arribar a tenir la coreografia completa. Xandall, gorra, sabatilles esportives i a hip-hopear, jeje… ;) 

                    https://youtu.be/SANpmMuaaHg    

              

              (*) Recordatori:  

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

               # Sessió Hip-Hop 2 - Waving (Onades):  https://www.youtube.com/watch?v=ZrZXSw4onaY 

 

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/nNbR 
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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/ 

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!! 
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DIA DE LA SETMANA PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

 

 

      DILLUNS 

● Comprensió oral. ● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

● Pdf (Compartit al Classroom). 

1. Accedeixo al document 

compartit per la tutora. 

2. Llegeixo tota la informació 

de les indicacions (pdf). 

3. Comparteixo amb la tutora 

la meva producció. 

● Festival  de esculturas de 

Hielo y Nieve de Harbin. 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 

● Plastilina/fang. 

 

1.  Visualitza el vídeo.  

2. Respon: 

a.  Explica què vol dir 

l’expressió “Art 

efímer”amb les 

tevés paraules. 

Busca informació 

per documentar-te. 

b. Posa quatre 

exemples d’Art 

efímer. 

c. Podríem considerar 

una performance, 

com a art efímer? 

Raona la teva 

resposta. 

3. Busca informació per 

extreure la teva propia 

opinió. 



4. Fes un iglú amb plastilina o 

fang.  

5. Comparteixo el document i 

l'obra feta amb la meva 

tutora.  

● Problemes amb decimals. ● Accés a Internet 

● Tauleta/ordinador. 

● Full  per fer operacions. 

1. Accedeixo al web.  
2. Miro els vídeos per recordar  
3. Copio o faig una impressió 

del document. 
4. Resolc els problemes i 

comparteixo mitjançant una 
foto. 

 

 

 

      DIMARTS 

● Batalla entre exploradores 

por conquistar el Polo Sur.  

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

 

1. Lee la noticia dos veces 

mínimo.  

2. Consulta el significado del 

vocabulario nuevo 

(diccionario o internet). 

3. Leo toda la información de 

les indicaciones (pdf). 

4. Responde a las preguntas.  

5. Comparte el documento 

con tu tutora 

 



● Pirena 2012- Etapa 6 
● Tauleta/ordenador. 

● Acceso a Internet. 

 

1. Visualitzo el vídeo.  

2. Responc les següents 

preguntes:  

a. Quina relació hi 

havia entre el 

mushing i Pirena? 

b. D’on creus que es 

van inspirar per 

posar el nom de 

Pirena? 

3. Comparteixo el meu treball 

amb la meva tutora.  

 

 

DIMECRES 

● Els exploradors rivals que 

han passat a la història. 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a internet. 

● Pdf (Compartit al Classroom). 

1. Accedeixo al pdf amb les 

indicacions. 

2. Creo els tres documents 

word amb tot els apartats 

indicats al pdf.  

3. Em grabo explicant les tres 

històries.  

4. Comparteixo els tres 

documents creats i el vídeo 

amb la meva tutora.  

● Problemes 

 

● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet.  

● Paper per fer operacions  

1. Accedeixo al web. 

2. Realitzo els exercicis. 

3. Miro resultats a la web. 

4. Faig captura de pantalla 

amb els resultats i envio a la 

meva tutora per correu o 

classroom.  



5. Torno a fer els exercicis si  

m’he equivocat en algú. 

 

● The mystery of Mona Lisa 

and Film  review  

● 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. Accedeixo  a l’enllaç 

wizer.me i completo les 

tasques 

4. Visualitzo l’exemple sobre 

film review. 

5. Enregistro la meva review 

amb algunes de les opcions 

proporcionades. 

6. Ho comparteixo al 

classroom 

7. Marco les tasques com a 

fetes 



 

        

 

DIJOUS 

       

● Canción: HÉROES DE LA 

ANTÁRTIDA del grupo 

musical MECANO. 

● Tablet/ordenador. 

● Acceso a Internet. 

 

1. Escucha la canción dos veces 

mínimo. 

2. Anota la información que da 

la canción sobre el hecho 

histórico. Haz una lista con 

las ideas principales en un 

Word. 

3. ¿Se corresponde la fecha de 

la canción con la fecha 

histórica? Justifica tu 

respuesta. 

4.  ¿Qué día acaba el diario? 

5. Comparte las respuestas 

con tu tutora. 

 

   DIVENDRES  

    

    

 

 

 

 

 

 

● Reflexiona sobre el següent 

curtmetratge: “ El vendedor 

de humo”. 

● 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. 

- Quin missatge ens 

transmet? 

5. Comparteixo l'escrit amb la 

teva tutora. 

● El preu del petroli. 
● Tauleta/ordinador. 

● Accés a Internet. 1. Accedeixo al web. 

2. Visualitzo el vídeo dues 

vegades.  

3. Responc: 



a. De què depèn el 

preu del petroli? 

b. què significa: OPEP? 

c. Quin paper té EVA a 

l’OPEP? 

4.  Comparteixo les respostes 

amb la meva tutora.  

● No ens desdibuixeu  

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

El dia 5 de juny es celebra cada any el 

dia mundial del medi ambient.  

Si ens vols saber més coses fes clic 

aquí 

DONA LA NOTA, encara hi som a 

temps és una iniciativa que pretén 

que els nens i nenes, nois i noies dels 

centres educatius de Catalunya 

prenguin consciència sobre el 

moment que vivim d’emergència 

climàtica i ambiental, i participin de 

forma activa en el seu entorn més 

proper. 

Per saber més coses del projecte o 

participar-hi de forma més activa 

trobareu més informació AQUÍ 

 

● Ordinador, tauleta o mòbil 

amb connexió a internet 

● Full de paper i alguna cosa 

per dibuixar 

● Càmera de fotos 

Us recomanem que escolteu i canteu 

en família aquesta cançó: 

“NO ENS DESDIBUIXEU” ENCARA HI 

SOM A TEMPS 

 Us deixem aquí una fitxa amb la 

lletra per si us és més pràctic.  

 FITXA DE LA CANÇÓ 

I que després feu una reflexió en 

família de les coses que podem fer a 

nivell personal per ajudar una mica a 

millorar les condicions ambientals 

dels nostre planeta. 

Podeu fer un dibuix, una frase, una 

fotografia o un petit vídeo d’algun 

gest que ja feu, o que decidiu com a 

família fer a partir d’ara. 

https://www.diesinternacionals.cat/calendari/101/2020-06-05/
https://www.diesinternacionals.cat/calendari/101/2020-06-05/
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https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
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https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view?usp=sharing


Ex: Pujar les persianes per aprofitar 

la llum del sol, separar les 

escombraries per reciclar cada cosa 

al seu contenidor... 

Com que som escola verda, ens 

agradaria tenir un petit recull 

d’aquests dibuixos, fotos i frases. 

Així que us agrairíem que ens ho feu 

arribar al nostre correu: 

 escolaverda@torrojaimiret.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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-25-29-maig/ 

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/ 
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