
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 3 

 

DILLUNS 27 D’ABRIL 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 9: Completa la fitxa adjunta de mates de medi  

 
LLENGÜES 

(català) 
 

Gramàtica 

● Obre el formulari google que t’he enviat titulat “Subjecte i predicat”. 

● Analitza les següents frases. A la primera frase tens un exemple de com fer-ho. 

 

- La meva àvia de Barcelona menja torrons a l’estiu. 

- Nosaltres juguem a futbol cada tarda.  

- Els entrenadors de bàsquet són molt exigents.  

VIGILA!! PER ERROR VAIG ENVIAR EL FORMULARI SENSE L’OPCIÓ DE POSAR EL NOM. HEU REBUT UN 

SEGON CORREU QUE SÍ QUE US INDICA QUE HEU D’ESCRIURE EL NOM. CONTESTEU AQUEST!! 

 

Has d’entregar-me el formulari google amb aquesta activitat com a molt tard el dissabte 2 de maig. 



 

★ Si tens problemes per fer-ho d’aquesta manera, fes l’activitat en un full, fes una foto i 

envía-me-la al correu Lmart235@xtec.cat.  

 
PLÀSTICA 

 

Pensa la idea de com faries un quadre que expliqués com et sents. Pots fer-ho  amb pintura o aquarel.les, sino 
tens ho pots fer amb colors o rotuladors. 
Primer fas el disseny amb llapis i després fes el quadre.  
ENVIA LA FOTO DEL TREBALL A : plasticalesarrels@gmail.com 

DIMARTS 28 D’ABRIL 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

task 3.1. 

Energy: 

Have a look on the following video and start working on the worksheet number 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXW42TRIq1Y 

 Remember that: 

- You can use subtitles. 

- You can stop the video when you need it. 

- You can watch the video, as many times you need. 

- You can use a dictionary or a translator. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXW42TRIq1Y


 

- You can do the activity in a word document or in a sheet of paper (then you will have to send pictures of the 
paper). 

1. While you watch the video, you have to take notes. (fill the notes)  

2. Summarise the content of the video in an outline. 

3. Write the words that you have learnt and translate them. 

You can send the worksheet number 2 and 3. 

 
MÚSICA  

 

Pràctica aquest ritme corporal. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Mgv6PMUaAyA 
  
I si et surt prou bé pots posar la cançó de fons! Però... la cançó és molt ràpida. 
 

 
MATEMÀTIQUES 

 
Repassem els Nombres Decimals  
 
Fes la fitxa adjunta (REPASSEM ELS NOMBRES DECIMALS). 

- La tasca s’envia directament al tutor/a.  
- Recorda! Pots fer servir els apunts de les setmanes anteriors. 

6A: asanc2@xtec.cat 
6B: ilopera@xtec.cat 

DIMECRES 29 D’ABRIL 

ÀREA ACTIVITAT 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgv6PMUaAyA


 

 
MEDI  

 
TASCA 5: EL NOSTRE DIA A DIA 
 

● Penseu 8 activitats que podem fer a casa. Feu un llistat.  
● Podeu fer fotos vostres fent les activitats (quedarà més maco i divertit),  buscar-les per internet o 

dibuixar-les en un paper o llibreta. 
● És el moment de crear un PowerPoint individualment on apareixen les 8 activitats amb les fotografies.  
● Podeu fer servir efectes, colors, etc.  

 
PRESENTACIÓ: 
 

- DIAPOSITIVA 1: Nom i Cognom de l’alumne/a i títol de l’activitat. 
- DIAPOSITIVES ACTIVITATS → Podeu fer servir una diapositiva per activitat i fotografia, així quedarà més 

atractiu, però cadascú pot fer-ho com vulgui. 
*S’haurà de crear un PowerPoint individualment on apareixen les 8 activitats amb les fotografies (opcional).  
*Si no teniu internet o ordinador, podeu fer els dibuixos a la llibreta i ens les envieu.  
*Si voleu podeu començar a fer el powerpoint 
 
Quan acabem adjuntar el PowerPoint i enviar-ho al tutor/a: 
6è A: asanc2@xtec.cat 
6è B: ilopera@xtec.cat 

 
LLENGÜES 

 

Expresión escrita. La Narración 

● Entra en el formulario google que te he mandado a tu correo titulado “ Desenlace narración” y 

continúa la narración que empezaste la semana pasada. Redacta  un desenlace de unas 3-4 líneas 

como máximo. Recuerda que el título es “ El confinamiento”.  

● No te olvides de utilizar los signos de puntuación, añadir conectores y controlar las faltas de 

ortografía. 

mailto:asanc2@xtec.cat
mailto:ilopera@xtec.cat


 

Debes rellenar el formulario google con esta actividad como muy tarde el sábado 2 de mayo. 

★ Si tienes problemas para hacerlo de esta manera, redacta el desenlace  en una hoja, haz una 

foto y mándamela al correo Lmart235@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana farem llançaments i recepcions, podeu fer tots els que vulgueu, depèn de l’espai que 
tingueu a casa, jo us he fet un exemple perquè pugueu practicar: 

https://youtu.be/as5wZ5TXaDw 

Envia’m un video, una foto o m’escrius explicant aquells llançaments  que et surtin millor o t’agradi més 
fer. 

DIJOUS 30 D’ABRIL 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
FESTA 

 
LLENGÜES  

 

FESTA 

 
MEDI  

 
FESTA 

mailto:Lmart235@xtec.cat
https://youtu.be/as5wZ5TXaDw


 

DIVENDRES 1 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

FESTA DEL TREBALL 

 
MATEMÀTIQUES 

 
FESTA DEL TREBALL 

 
LLENGÜES 
 

FESTA DEL TREBALL 

 


