PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEl 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: sisè

DESENVOLUPAMENT

CATALÀ
OPCIÓ 3 -SIEICATALÀ OPCIÓ 4

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/m
usicacs7

Mates

6è A
6è B
6è-c
OPCIÓ 2
OPCIÓ 3 -SIEI-

RETORN
AL TUTOR

Educació
física

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada RETORNABLE
per aquesta setmana. Ànim i endavant!
teresabosca@es
Kahoot Suport Vital Bàsic

DIMECRES

Coneix. del 6è A - L'Edat Antiga
medi

6è B - L'edat Antiga
6è C -L'edat Antiga
Opció 2
Opció 3 -SIEI- L'edat antiga
Plàstica

Aquesta setmana us proposem fer una
construcció amb cartró, (maqueta).
Podeu construir qualsevol edifici, com una
casa, una escola, un parking, la vostra
habitació, etc.
Materials:
●
●
●
●
●
●

Cartró.
Pegament, cola….
Tisores.
Regle.
Llapis.
Materials que tingueu per casa.

Cliqueu el següent enllaç on podeu veure el
vídeo de la construcció d’aquest edifici,

colaelsangels.cat

que podria ser” la nostra escola”.

Construcció amb cartró.mp4

DIJOUS

Llengua
castellana

Esta semana debéis realizar las siguientes
actividades:
❖ Comprensión lectora.
❖ GRAMÁTICA:
● El verbo
● Signos de interrogación y de
exclamación.
● Analizar frases.
Pulsad el enlace.
ACTIVID. DE CASTELLANO DEL 8 AL 12 DE
JUNIO.pdf
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3 -SIEI-

Religió

Aquesta setmana continuarem amb el
Disco-fòrum.
Cliqueu l’enllaç:
Soñaré

Activitat: Detectives i detectius d’emocions

Alternativa Us proposem un cas per resoldre com uns

autèntics detectius i detectives. Cliqueu a
continuació per accedir-hi: GENIAL.LY: CAS 2
Heu de respondre en un full les preguntes que es
fan en els apartats on es posa RESOLUCIÓ DEL
CAS:
Situació
Interpretació
Emoció
Conducta
Sobre mi…
*Si passeu el ratolí per sobre els quadres grocs,
teniu algunes pistes…
DIVENDRES

Anglès

WISHES and HOPES

RETORNABLE

OPTION 1

cristinasanvisens
@escolaelsangel
s.cat

The end of the course is close and this year
it will be a bit different. In this last activity
you have to:
1. Think of someone you love or
appreciate and make a wish for
him/her.
2. Think of something you hope will
happen.
3. Make your wishes flower.
NOTE: In English the verb “wish” is usually
used for regrets in the past. But in some
exceptions we can wish someone a desire
like the examples in the flower:
Activity
To learn more about “wish” click here:

https://www.youtube.com/watch?v=l7mm
GhR1VC8
OPTION 2
Mira la flor dels desitjos i pensen dos o tres
per la teva flor. Pots fer servir els de
l’exemple:
Activity
OPTION SIEI
Practiquem salutacions bàsiques i
estats d’ànim relacionats
https://www.youtube.com/watch?v=32y
srBC6B6k
https://www.youtube.com/watch?v=zMd
q9jSaNLg
Envia’m el d’avui!!!
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 TOTS a les 11h
6èC DIJOUS a les 11h

