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Propostes de treball a casa 
SISÈ CAN MANENT 
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Les propostes d’activitats per aquesta setmana són: 

Proposta lingüística 

 

Necessitem la vostra ajuda per crear el nostre propi DIARI CANMANENTÍSTIC. 

Degut a les situació que estem vivint, cada dia ens arriben moltíssimes notícies 

sobre el tema d’actualitat, però què passa amb la resta?  

 

- Redacteu una notícia, la qual parli sobre notícies que han passat a casa 

vostra durant aquests dies, alguna anècdota que vulgueu compartir,... 

 

A continuació, us deixem unes pautes per a la correcta elaboració de la vostra 

notícia, ja que aquesta ha de tenir les següents parts principals: 

 

● Titular: format per un títol breu i a vegades un subtítol que el complementa. La 

funció del titular és atreure l'atenció del lector. 

 

● Entrada: Introduïu la notícia de manera breu. Resumint breument el contingut.  

 

● Cos: exposeu de manera ordenada, i mitjançant els diversos paràgrafs, el 

contingut de la notícia. Responeu a les preguntes:  

 

o Qui (La persona protagonista de la notícia) 

o Què (què va passar) 

o Com (de quina manera va passar), 

o Quan (data o moment en el que va passar) 

o On (lloc on va passar)  

o Per què (quines van ser les causes) 

 

● Imatges: Les imatges faciliten la comprensió del text. Han d’anar 

acompanyades d’un peu de foto, és a dir, d’una nota breu que resumeix el 

contingut de la imatge. 
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Un cop tingueu la notícia acabada envieu-la als nostres correus 

(aguerre4@xtec.cat, jorteg46@xtec.cat i csegur20@xtec.cat), ja que amb totes les 

notícies que ens arribin crearem el DIARI CANMANENTÍSTIC.  
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Proposta matemàtica 

 

1. L’altre dia veient un documental sobre el plàstic vam pensar en el següents 

repte:  

“Un got de plàstic es crea en una dos segons amb les màquines pertinents i no 

desapareix del medi fins a 500 anys després. Quants segons triga a desaparèixer? 

Quants minuts? Quants dies? Quantes hores? Quantes setmanes? Quants mesos 

de 30 dies?” 

● Penseu que treballareu amb números molt grans. De fet, us sortiran 

potències de 10 però recordeu tot allò que heu après i que hem treballat a 

mates al cub i podreu trobar-hi solució. 

● D’entrada no, però si veieu que us costa molt, podeu utilitzar la 

calculadora. 

● Envieu-nos les respostes als mails que teniu més a munt. 

 

2. https://es.ixl.com/math/6-primaria     No cal que us registreu. Trobareu 

moltes activitats per anar practicant, recordant i treballant els continguts 

matemàtics apresos. 

 

3. https://matematicasprimariasecundaria.com/primeria-6o-curso/   No cal que us 

registreu. Trobareu moltes activitats per anar practicant, recordant i 

treballant els continguts matemàtics apresos. 

 

4. https://matecitos.com/juegos-matecitos-5-primaria/juegos-de-poligonos-

para-quinto-de-primaria-juegos    Com vam veure que els karts us van 

agradar molt, aquí us deixem un joc matemàtic de conducció. 

 

 

https://es.ixl.com/math/6-primaria
https://matematicasprimariasecundaria.com/primeria-6o-curso/
https://matecitos.com/juegos-matecitos-5-primaria/juegos-de-poligonos-para-quinto-de-primaria-juegos
https://matecitos.com/juegos-matecitos-5-primaria/juegos-de-poligonos-para-quinto-de-primaria-juegos
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Proposta artística 

T’atreveixes a fer un stop motion? Et deixem aquest enllaç perquè puguis 

aprendre com fer-lo. És un tutorial amb idees.  

 

https://m.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk 

 

● Primer fes un guió amb la història que vols crear. Recorda utilitzar els guions, 

tal i com vam treballar amb el teatre a classe. Ha d’haver-hi una breu 

introducció, nus i desenllaç (indica quina part del text és). 

 

● Quins personatges apareixeran?  

 

● On està ambientada l’acció? 

 

Si et trobes amb dificultats tècniques, no t’amoïnis, elabora el text únicament) 

● Pots compartir amb nosaltres, els teus estimats mestres, el resultat. Ens 

encantarà gaudir amb la vostra imaginació.  

 

MINIACTIVITATS 

 

PAPIROFLÈXIA 

 

Pots veure algun tutorial i seguir les instruccions per fer una figura amb 

papiroflèxia. Pots fer una foto i enviar-nos-la. 

 

MASSATGES 

 

Et proposem posar música relaxant i gaudir amb el massatge amb algun membre 

de la teva família. Després descriu com t’has sentit. 

 

LA RODA DE LES EMOCIONS 

 

Aprofitar un moment d’estar tots junts i fer una ronda per explicar com us sentiu. 

Podeu començar per un color i afegir quin estat d’ànim teniu i perquè.  

https://m.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk

