PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DE L’1 DE JUNY AL 5 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: sisè

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1

RETORN
AL
TUTOR
Retornable

Activitats
OPCIÓ 2
Activitats
OPCIÓ 3 -SIEIComprensió oral i d'imatges

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/musi
cacs6

Mates

Problemes
Opció 2
OPCIÓ 3 -SIEIProblemes

Retornable

Educació
física

Aquí teniu l’enllaç amb l’activitat proposada
per aquesta setmana. Som-hi!
Joc de l’oca EF

DIMECRES

Coneix. del OPCIÓ 1
medi

https://amedina422.wixsite.com/misitio-1
OPCIÓ 3 -SIEIhttps://amedina422.wixsite.com/website-5
OPCIÓ 4
https://amedina422.wixsite.com/website-4

DIJOUS

Plàstica

Aquesta setmana a Plàstica heu fer un dibuix
en una làmina, de tema lliure, (el que
vulgueu), amb ceres, pintures, llapis de color,
etc.

Llengua
castellana

Esta semana debéis realizar:
❖ Comprensión Oral.
❖ Ortografía.
❖ Léxico: Palabras Homónimas.
❖ Gramática: Analizar frases.
Pulsad el siguiente enlace:
Activ. Castellano del 1 al 5 de junio.pdf

OPCIÓ 2

OPCIÓ 3 -SIEIFicha de lectura y dictado
OPCIÓ 4
https://amedina422.wixsite.com/misitio-2
Religió

Aquesta setmana us proposo una activitat
diferent, som-hi!!
Cliqueu l’enllaç:
De ellos aprendí

Alternativa

BUSQUEM SOLUCIONS, SUPEREM LES PORS!
L’activitat està formada per dues parts:
-

Visualització d’un curt: Piper.

-

Contestar unes preguntes.

Clicant al següent enllaç trobareu més
informació: BUSQUEM SOLUCIONS, SUPEREM
LES PORS

DIVENDRES

Anglès

The idea of this week is working all the skills-.
speaking, listening, reading and writing.
OPTION 1
POEM
In the next British Council link you will find an
easy and understanding poem.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/po
ems/being-healthy
1. 1Click on “PREPARATION” and play the
game.
2. Listen and read the poem at the same
time. Click on “TRANSCRIPT” to be able
to read it.
3. Play: GAME 1, 2 and 3
4. Write or record a short poem like this
and send it to me.
You can have more ideas listening and reading
other poems here:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/po
ems
0PTION 2
FEELINGS and EMOTIONS
In the next British Council link you will find a
nice song:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/son
gs/feelings-are-feelings
1. Click on “PREPARATION” and play the
game.
2. Listen and read the song at the same
time. Click on “TRANSCRIPT” to be able
to read it.
3. Play: GAME 1 and 2
4. Write a list with those feelings you have
more these days and send it to me.
OPTION SIEI

Escolta la següent cançó sobre emocions i
sentiments.
https://www.youtube.com/watch?v=-J7HcVLs
CrY
Identifica com et sents en aquell moment i
envia-m’ho seguint aquest patró:
Today I feel________________
Tutoria

Farem com sempre les videoconferències,
poseu atenció que la classe de 6èC ha canviat
de dia!!!!
6èA divendres tots a les 11h
6èB divendres a les 11h i a les 11:30h
6èC DIJOUS a les 11h

