PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 
25 DE MAIG AL 29 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

Us proposem una lectura i les activitats
corresponents. Us heu de preparar mitja
lectura en veu alta. Teniu un vídeo de
mostra. Vinga!
Activitat català
OPCIÓ 2
Activitat de català
OPCIÓ SIEI
Activitat de català

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/m
usicacs5

Mates

Taller de poliedres
OPCIÓ SIEI
Practiquem les multiplicacions

NIVELL: SISÈ
RETORN
AL TUTOR

Educació
física

A continuació us deixo l’enllaç amb les
activitats d’Educació Física que us proposo
per aquesta setmana. Molta sort!
Tirs i llançaments

DIMECRES

Coneix. del Aquesta setmana us proposem que llegiu
medi
sobre la mitologia grecoromana (déus i

deesses grecs i romans) i després feu un
formulari. Endavant!
6è A
6è B
6è-C
OPCIÓ SIEI
Déus i deesses grecs i romans
Plàstica

Aquesta setmana us proposem una
activitat original i molt fàcil de realitzar
amb taps d’ampolles i alguns materials més
que vulgueu…
Cliqueu el següent enllaç i veureu algunes
idees representades. Vosaltres podeu
representar i decorar qualsevol objecte,
cosa, animal,etc.
IDEES PER FER L'ACTIVITAT DE PLÀSTICA AMB
TAPS I ALGUNS MATERIALS MÉS.docx.pdf

DIJOUS

Llengua
castellana

Esta semana debéis de realizar:
❖ Ejercicios de ortografía.
❖ Saber el significado de La Metáfora.
❖ Ejercicios del Léxico: Antónimos y
Sinónimos.
❖ Ejercicio de Gramática: Analizar
frases.
❖ Desarrollar un texto narrativo a
partir de una imagen.
Pulsad el siguiente enlace:

ACTIVIDAD
RETORNABLE
Una vez acabada
la actividad
podéis enviarla
al tutor/a de
Lengua
Castellana.
6è A
elenapereira@es
colaelsangels.cat
6èB

ACTIVID. CASTELLANO DEL 25 AL 29 MAYO.pdf

OPCIÓ 2
ACTIVIDAD DE CASTELLANO

OPCIÓ 3 -SIEI-

angelesalvarez@
escolaelsangels.c
at
6è C
jordimarsal@esc

Palabras compuestas

olaelsangels.cat

OPCIÓ 4
ACTIVIDAD DE CASTELLANO

Religió

Aquesta setmana les activitats de Religió
són retornables.
Cliqueu el següent enllaç:
Kahoot Poble d’Israel i acrònim

RETORNABLE
Enviar la tasca a:
teresabosca@esc
olaelsangels.cat

Alternativa

NÚVOLS D’EMOCIONS
La tasca està formada per dues parts:
- Activitat 1: creem el nostre núvol
d’emocions.
-Activitat 2: explicar 5 emocions o valors
que hem inclòs.
A continuació trobareu més informació:
NÚVOLS D'EMOCIONS

RETORNABLE
al correu de cada
tutor

DIVENDRES

Anglès

DIRECTIONS
One of the topics we didn’t have time to
work on was asking and giving directions. It
is something very useful if you go abroad
or some tourist stops you asking for help.
Taking this into account, here you have two
easy videos about directions in English
https://www.youtube.com/watch?v=G93v
ZLKAVWA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=2JFqK
RUB2vc&t=202s
OPTION 1
Imagine the next situation: A family from
England stops you at the exit of school in
“la Rambla”. They want to go to the
swimming pool in “Jocs del Mediterrani”
stadium.
-Draw a simple map on a paper from “Els
Àngels”school to the “Jocs del
Mediterrani” stadium.
-Give the right directions to get there. It’s
very easy because it’s so near! Isn’t it?
.Send a photo to me. I will be really
pleased!
OPTION 2
You can choose or option 1 or giving
directions from the school to your house

(Si mireu els vídeos de més amunt, amb
tres o quatre direccions bàsiques des de
dos punts prop de casa vostra n’hi ha prou.
Indiqueu punt de partida i d’arribada)
OPTION SIEI
Jocs interactius per reforçar el vocabulari
dels colors
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
es/category/topics/colours
Tutoria

VIDEOCONFERÈNCIA
Seguim amb el mateix horari i grups de
cada divendres per a 6è B i 6è C.
6è A TOT el grup a les 11h.

