PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 18 DE MAIG AL 22 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: SISÈ

DESENVOLUPAMENT

RETORN AL
TUTOR

OPCIÓ 1
Aquesta setmana heu de fer el següent
formulari.
6è A
6è B
6è C
OPCIÓ 2
Formulari
OPCIÓ 3 SIEI
Fem frases
Practica una mica més clicant el següent
enllaç
https://clic.xtec.cat/projects/frases3/jclic.js
/index.html
OPCIÓ 4 Nouvinguts
Formulari

Tasca retornable
marinacadena@es
colaelsangels.cat

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/m
usicacs4

Mates

OPCIÓ 1
En aquest enllaç teniu exercicis per practicar
les operacions combinades.
Operacions combinades
OPCIÓ 2
Càlcul mental
OPCIÓ 3 SIEI
Exercitem la memòria

Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
retornables d’Educació Física.
Ànim i endavant!
Reptes

Tasca retornable
marinacadena@es
colaelsangels.cat

Tasca retornable
Envieu els vídeos al
correu :
teresabosca@esco
laelsangels.cat

DIMECRES

Coneix. del OPCIÓ 1
medi

Aquesta setmana heu de llegir el tema 8 del
llibre i fer les següents activitats.
Clica l’enllaç.
Tema 8
OPCIÓ 2
Tema 8
OPCIÓ 3 SIEI
Comarques
OPCIÓ 4 Novinguts
Tema 8
Plàstica

Aquesta setmana heu de fer la següent
activitat:
Un retrat amb cartrons. Podeu pintar-lo
amb llapis de colors, retoladors, pintures,
ceres, etc,.
Cliqueu el següent enllaç perquè tingueu
una idea del que heu de fer.
Activitat de Plàstica.pdf

Tasca retornable

Enviar
l’activitat al
correu del
tutor/a de
Plàstica.
6èB
angelesalvarez
@escolaelsange
ls.cat

6è A i 6è C
jordimarsal@es
colaelsangels.ca
t

DIJOUS

Llengua
castellana

OPCIÓ 1
Esta semana debéis realizar:
❖ Un ejercicio de Comprensión Oral.
❖ Unos ejercicios de Gramática.
Pulsad el siguiente enlace:
Acti. Castellano del 18 al 22 mayo.pdf
OPCIÓ 2
Actividad Castellano
OPCIÓ 3 SIEI
Sílabas

Religió

Aquesta setmana us proposo la següent
activitat.
Cliqueu l’enllaç:
Poble d’Israel (3)

ACTIVITAT: CONTROLEM LA RÀBIA,
Alternativa BUSQUEM LA CALMA!
L’activitat està formada per dues parts:
- Visualització d’un curt: Carrot
Crazy
- Contestar unes preguntes.
Clicant al següent enllaç trobareu més
informació:
CONTROLEM LA RÀBIA, BUSQUEM LA
CALMA!

DIVENDRES

Anglès

DESCRIBING PEOPLE!
OPTION 1
Watch the next two videos about describing
people:
https://www.youtube.com/watch?v=Uzpcpf
vEQwQ
https://www.youtube.com/watch?v=dgqFs
UAuP24
Now you have two activities/games to
practise:
Activity 1
Activity 2
It would be fantastic if you send me the
correct answers of the activities!!!
Finally, you can make a description about
yourselves or another one and send it to
me!
OPTION 2
Watch this video.
https://www.youtube.com/watch?v=Uzpcpf
vEQwQ
You can try to make the activities of OPTION
1. Then, make a short description about
yourselves following the next pattern:
- I have got________hair.
- I have git________eyes.
- I am short/tall...

OPTION SIEI
Mira aquest vídeo. Després escull alguna
característica que sigui com la teva. Li pots
dir a algun membre de la teva família o
animar-te a enviar-me-la!!
https://www.youtube.com/watch?v=Uzpcpf
vEQwQ
Tutoria

Aquesta setmana seguim amb els mateixos
grups i el mateix horari. Si hem d’enviar
l’enllaç a un altre correu aviseu amb
antelació.
Us recomanem que us descarregueu
l’aplicació Zoom

És gratuïta i l’utilitzarem si tenim
problemes amb el Meet.

