PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 
27 d’abril A L’1 de maig
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: sisè

DESENVOLUPAMENT

En aquesta activitat trobareu una
comprensió lectora, exercicis de lèxic,
gramàtica i ortografia. Totes les
activitats estan relacionades amb la
lectura. El format és el mateix que
treballem a classe.
Cliqueu l’enllaç:
OPCIÓ 1
Tasca 1
OPCIÓ 2
Comprensió lectora
OPCIÓ SIEI(Tasca retornable a la
tutora)
Comprensió lectora
OPCIÓ NOUVINGUTS
Comprensió lectora

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/mu
sicacs1

RETORN
AL TUTOR

DIMARTS

Mates

Full d’operacions: sumes, restes,
multiplicacions i divisions.

TASCA
RETORNABLE

OPCIÓ 1
Calcul 1
OPCIÓ 2
Operacions
OPCIÓ SIEI
Resolució de problemes
Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
proposades d’Educació Física per
aquesta setmana. Endavant!
El nostre cos

DIMECRES

Coneix. del En aquesta activitat haureu de realitzar
medi
un experiment i després respondre unes
preguntes i fer altres activitats. Ja
veureu que és molt fàcil, aneu seguint les
indicacions i passareu una molt bona
estona!
Cliqueu el següent enllaç:
Experiment

FOTO al
correu
electrònic al
TUTOR

Plàstica

El dibuix abstracte
El dibuix abstracte vol dir que no és un
dibuix concret de coses que coneixem.
És un manera creativa de dibuixar en la
qual la persona expressa unes idees i
sensacions, i pot suggerir en nosaltres
diferents reaccions com pot ser de refús,
de grat, d’alegria, etc…
Activitat
Fer un dibuix abstracte amb la tècnica
del punt i línies, (rectes, corbes). També
amb una mica de relleu i barreja de
colors.
Material per fer el dibuix:
● Retoladors.
● Regle.
● Llapis de colors de fusta o
plastidecor, bolígrafs, llapis HB2.
● Làmina de dibuix o foli.
● Xarxa de taronges/cebes..
És molt fàcil i relaxant fer aquests
tipus de dibuix, però heu de tenir
calma i paciència.
Us adjunto aquest enllaç perquè
tingueu una idea de com fer-lo.
Vídeo Tutorial

DIJOUS

Llengua
castellana

En esta actividad debéis leer la lectura y
contestar las preguntas que tenéis a
continuación.
OPCIÓN 1
Pulsad el enlace:
Comprensión lectora 1
OPCIÓN NOUVINGUTS
Vocabulario trabajo

Religió

Activitat de Sant Jordi. Llegeix i
contesta la pregunta.
Cliqueu el següent enllaç:
Què és un Sant?
ATENCIÓ: Aquesta setmana els alumnes
de Religió també heu de fer l’activitat
d’alternativa, és retornable.

Aquests dies de confinament hem perdut
Alternativa una mica les rutines i en certs moments
ens podem trobar cansats, avorrits,
tristos, ens costa dormir…
Per ajudar-nos a restablir el nostre ritme
i estar millor física i mentalment
elaborarem un horari per penjar amb les
activitats que realitzem des de que ens
llevem fins que anem a dormir.
Aquí tens un exemple per agafar idees i
les instruccions per fer-lo. Cliqueu
damunt:
El meu horari

TASCA
RETORNABLE

FOTO al
correu
electrònic al
TUTOR

DIVENDRES

Anglès

Watch the story about Saint George:
https://vimeo.com/102942550
At the end of the story there are nine
flags. All of them have got the same
cross, which is the Saint George’s or Sant
Jordi’s cross.
OPTION 1:
Can you find which countries these flags
are from?
OPTION 2:
Can you identify which countries these
flags are from? Malta, Georgia, Romania,
Egypt, Greece, Serbia, England, Ethiopia
and Russia.
OPTION SIEI
Watch the story about Saint George.
Visualitza la llegenda de Sant Jordi. Li
veus similituds amb alguna nostra
coneguda?
https://vimeo.com/102942550

Tutoria

Videoconferència l’
1 de maigde 11:00 a
11:30 i de 11:30 a 12:00.
Teniu les instruccions clicant a sota:
Videoconferència

