
 
 

PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES   

 

 SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG                                 NIVELL: sisè 
 

   ÀREA  DESENVOLUPAMENT  RETORN 
AL TUTOR 

DILLUNS  Llengua 
catalana 

OPCIÓ 1 

Aquesta setmana haureu de fer una 

recepta. La podeu fer en word o a mà. 

Instruccions 

OPCIÓ 2 

Instruccions  

Activitat  

OPCIÓ SIEI 

La recepta 

OPCIÓ 4  NOUVINGUTS 

Instruccions  

Activitat  

Retornable 

al tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música  https://montsesanemeterio.wixsite.com/m

usicacs2 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1HEyKxlaf7Na_qhLfxCaAxv8gVuDlMjux/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oY0prwhCKvUND0LNUbXkk17W6d73Pssu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2Ljjos709nJzDnVX-lxBQWAH9jnObuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V2Ljjos709nJzDnVX-lxBQWAH9jnObuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oY0prwhCKvUND0LNUbXkk17W6d73Pssu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1V2Ljjos709nJzDnVX-lxBQWAH9jnObuW
https://montsesanemeterio.wixsite.com/musicacs2
https://montsesanemeterio.wixsite.com/musicacs2


 
 

DIMARTS  Mates  OPCIÓ 1 

Omple el qüestionari de la teva classe i 

envia’l al teu tutor/a. 

6è A  

6è B 

6è-C 

OPCIÓ 2 

Repassem  decimals  

OPCIÓ SIEI  

Ens partim una pizza? 

 

 

 

 

 

 

Educació 

física 

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada 

d’Educació Física per aquesta setmana. 

Endavant! 

Circuit motriu 1 

  

DIMECRES  Coneix. del 
medi 

OPCIÓ 1 

Què més pots fer pel planeta?  

Omple el qüestionari de la teva classe i 

envia’l al teu tutor/a. 

Instruccions de l'activitat  

6è A  

6è B  

6è-C 

Retornable 

(enviant el 

qüestionari) 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/khNCPRx1tGYZvwoeA
https://forms.gle/E6Y7i3TZsReZM9hQ7
https://forms.gle/wk2jQjWzSjUc2T5V8
https://drive.google.com/file/d/1jE6Tpmy125sinFQMMYnCccmzZ_r7I-3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rsvCbq67s7NnL6sIf6Pe3ueNhDTBAkWS
https://drive.google.com/file/d/1DKZmRpaq5N69Ywov2Ii8Egz-4q1G8ppd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CUUIWDQxT1x_2iZHWYLsA77smqYbv2Wo
https://forms.gle/n6gcs88q8JqwrDTWA
https://forms.gle/LpmBYVK6CppNr6Du9
https://forms.gle/Eq1rErXniQNpixAk8


 
 

 

OPCIÓ 2 

Instruccions de l'activitat  

Què pots fer pel planeta?  

OPCIÓ SIEI 

Què pots fer pel planeta? 

Recollida selectiva 

OPCIÓ NOUVINGUTS 

Instruccions de l'activitat  

Què pots fer pel planeta?  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1CUUIWDQxT1x_2iZHWYLsA77smqYbv2Wo
https://forms.gle/VCjLAyJLweSpNd2r8
https://forms.gle/pRFqcYauzTZbUJu37
https://drive.google.com/open?id=1WtT-zT6Fs3EhPD2sY7fSeqDSwpQ8IgUb
https://drive.google.com/open?id=1CUUIWDQxT1x_2iZHWYLsA77smqYbv2Wo
https://forms.gle/Nqub6MHtRkvFQ6KUA


 
 

Plàstica 
EL COLLAGE 

Collage és una paraula francesa. És una 

tècnica artística que consisteix en pegar 

diferents materials sobre una superfície. Es 

pot utilitzar tota mena de materials, com 

pot ser: papers, cartons, roba, plàstics, etc., 

també es pot combinar amb pintures. 

En aquesta activitat heu de fer un paisatge 

amb els materials que tingueu a l’abast per 

casa.  

Com aquesta tasca és bastant entretinguda, 

tindreu de temps dues setmanes, del 4 al 15 

de maig. Clica l’enllaç per visualitzar el 

vídeo. 

EL COLLAGE.mp4 

 

Una vegada 

feta, podeu 

fer una foto i 

l’envieu al 

correu del 

mestre/a de 

Plàstica. 

6è A i 6è B: 

jordimarsal

@escolaelsa

ngels.cat 

6èC: 

angelesalvar

ez@escolaels

angels.cat 

 

DIJOUS  Llengua 
castellana 

En esta actividad debéis realizar: 

● Ejercicios de acentuación. 

● Ejercicios de ortografía. 

● Ejercicios de gramática. 

● Una descripción. 

Pulsad el enlace. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mrPmS0DzituTrELzbVqgpjMrTVAKnUH8/view?usp=sharing
mailto:jordimarsal@escolaelsangels.cat
mailto:jordimarsal@escolaelsangels.cat
mailto:jordimarsal@escolaelsangels.cat
mailto:angelesalvarez@escolaelsangels.cat
mailto:angelesalvarez@escolaelsangels.cat
mailto:angelesalvarez@escolaelsangels.cat


 
 

Actividades de  Castellano.pdf 

  

OPCIÓ SIEI 

Esta semana ya podemos salir un poquito… 

¿me cuentas qué has hecho? 

¿Y tu? ¿Ya has salido? 

OPCIÓ NOUVINGUTS 

Expressió escrita  

 

 

 

Retornable 

al tutor 

Religió  Aquesta setmana us proposo aquesta 

activitat. 

Cliqueu el següent enllaç: 

El poble d’Israel 

 

  Alternativa 
Activitat: Com em sento? 

Aquesta setmana des d’alternativa us     

proposem una activitat sobre com us esteu       

sentint durant alguns dies de la setmana, tenint        

en compte que aquesta activitat la teniu       

proposada per fer el dijous. Per fer l’activitat        

cal seguir les instruccions següents: 

-          Posar el títol a dalt de tot del full en 

horitzontal. 

-          Dibuixar la taula amb el regle i decorar-la 

com vulgueu. 

-          Completar la taula d’acord amb el què us 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18WYP_vw6h1n8RhAaHO_c_nJMFddnO_KC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AeVAAgIXO1OzqvTrFShcRAyIx8OsYkW9
https://drive.google.com/open?id=1Mz8OGAPMibMBZgbl4ErFAJRVmkDnpYjB
https://drive.google.com/file/d/1UQm_hGVUp7HXQlff80vO9ZiZ-V5Y_ReR/view?usp=sharing


 
 

demana. 

-          Contestar les preguntes que hi ha sota la 

taula. 

-          Llegir la petita reflexió que us proposo i 

pensar a veure què us sembla, si esteu 

d’acord o no (no cal que l’escriviu, només 

cal pensar-la). 

Clicant al següent enllaç teniu més 

informació: ACTIVITAT: Com em sento? 

DIVENDRES  Anglès  DAILY ROUTINES 

Listen the next links about routines: 

https://youtu.be/M4FMEmlOqTM 

https://youtu.be/wSsCGllliYQ 

https://youtu.be/zNDIhOXy3IU 

OPTION 1 

Explain what you do everyday. Use any 

format: video, audio, drawings, comic or 

writing. Use your imagination! 

Remember: 

First, I get up at…  

Then, I… (here you can include more than 

one routine using and). 

Later, I… (here you can include more than 

one routine using and). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ogQg0jbkrKQ-Ak5OAVgSdbDSUy7AISuE/view?usp=sharing
https://youtu.be/M4FMEmlOqTM
https://youtu.be/wSsCGllliYQ
https://youtu.be/zNDIhOXy3IU


 
 

Finally, I… 

OPTION 2 

After listening the links, choose 4 routines 

and complete:  

First, I….Then, I...Later, I...Finally, I… 

You can make a video, a drawing or  a 

comic! 

OPTION SIEI 

Escolta els enllaços i escull les rutines que 

més fas cada dia per dir-li a algú de la teva 

família en anglès. Pots gravar-te un video, 

fer un dibuix o un còmic d’aquestes 

Tutoria  Videoconferència d’11:00 a 11:30 i d’11:30 

a 12:00. 

Les instruccions i els grups són els mateixos 

que els de la setmana passada. 

 

  

 

 


