
ORIENTACIONS 6è

Hola a tots i totes! Desitgem que esteu molt bé, el millor possible en aquests temps que ens han tocat viure. 
Sabeu que nosaltres estem bé, desitjant de veure-us. 

Perquè  poguem fer més divertit el dia a dia, us fem unes propostes….

-  Llegiu algun llibre, revista, còmic que tingueu a casa. En silenci, en veu alta, acompanyats,…Nosaltres 
estem aprofitant i llegint moltíssim!!

- El moment que estem vivint és històric!!! Fem un diari? Podem escriure-hi què fem cada dia, com ens 
sentim, què és el que ens agrada d’estar confinats a casa, què és el que menys ens agrada, què ens agradarà 
fer quan puguem sortir,…. Podeu imprimir fotos i afegir-les, fer-ho sols/es i/o en família. Com vulgueu!

-Cadascú de vosaltres sap quines són les activitats que us surten d’allò més bé  i en quins aspectes pot 

millorar…. Doncs aprofitem el temps i dediquem-lo també a fer  allò que ens 
costa una mica: dibuixar, llegir en veu alta, les divisions, escriure, exposicions orals, imaginar que …. 
Podríeu organitzar-vos i dedicar-hi un temps cada dia i que les vostres famílies us diguin si heu millorat. Per 
cert!! Ja sabeu que cal esforçar-se per aconseguir les coses!!

- Seria interessant per estar informats i tenir opinió de tot el que està succeint al nostre voltant fer un 
seguiment de la situació que estem visquent. Farem un treball! En el format que vulgueu: ordinador, 
cartolines, power point,… El treball es titularà: COVID-19: CORONAVIRUS. 

- A castellà hem treballat el text instructiu: Feu-ne un ben original. Fins i tot podríeu gravar un vídeo i el 
podríem veure més endavant! Una altra idea és inventar un joc i fabricar-lo! (normes, taulell)  Sigueu 
creatius/ves! Pot ser podreu portar-lo a clase i fer una tarda dels jocs inventats a casa!

-Aprofiteu per ordenar les carpetes i acabar totes les feines que hi ha pendents!

-  Jugueu a jocs de taula en família, a la play, amb la tablet… Hi ha temps per a tot!!!

- Podeu proposar un repte cada dia: preparar un regal casolà per algú, inventar-se una cançó amb lletra 
divertida que parli de la nostra família, endreçar les joguines i triar les que no fem servir per donar o vendre 
de segona mà…….

- Feu exercici (adapteu-vos a l’espai que hi hagi a casa). Hi ha molts tutorials d’exercicis a la web.  També 
podríeu muntar un circuit a casa!

-  Intenteu fer cada dia una mica de les tasques proposades. Es tracta de mantenir un petit hàbit diari de 
treball. Seria genial que us feu un horari i anar marcant les tasques fetes!!Són petits  objectius diaris!

-  Fer-los el millor possible. Pensats, fixant-se en l’ortografia, el vocabulari, la puntuació… i amb una 
presentació correcta.

- Dediqueu temps a fer les coses, gaudiu de cada instant en família. Feu fàcil i empatitzem amb el món que 
ens envolta. Totes les situacions generen aprenentatges!! Valorem el que tenim, sigueu solidaris i positius. 
Tot passa!  I aquest moment també passarà. Aquests dies seran un gran repte per a la vida familiar, però 
també poden ser una gran oportunitat!!!

Aquí també teniu unes webs per reforçar aprenentatges i gaudir alhora:

https:// mapasinteractivos.didactalia.net (Espanya i Europa)

koalatext (web per treballar l’anglès)



https://innovacioneducativa.upm.es (per reforçar llengües tant catalana com castellana)

www.cristic.com (jocs educatius)

www.edu365.com

https://www.educaciontrespuntocero.com (curts educatius per treballar valors).

US FEM UNA FORTÍSSIMA ABRAÇADA!

http://www.cristic.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.edu365.com/

