
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 1 

 

DILLUNS  4 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 

MATEMÀTIQUES 

 

FESTA 

 

LLENGÜES 

(català) 

FESTA 

 

PLÀSTICA 
FESTA 

DIMARTS  5 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 

ANGLÈS 

 
TASK 4.1.: Energy: 
 
Have a look on the following video and start working on the worksheet number 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=iubWN1cnwIs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iubWN1cnwIs


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

 

MÚSICA  

 

 
Dia de les noves tecnologies!  
 
Ja que a casa no tenim la pissarra digital, podeu descarregar el “magic tiles” per a mòbil o                  
tablet. 
Un consell, feu servir l‘oïda ja que el ritme de les cançons és la fórmula per poder arribar més                   
lluny, molt més que la vista. 
 

 

MATEMÀTIQUES 

 
Repassem els Nombres Decimals  
 

- obre l’enllaç del FORMULARI DE GOOGLE amb el títol NOMBRES DECIMALS PART 1 
- Llegeix atentament el que et demana i ves contestant a totes les preguntes. 
- La tasca s’envia directament al tutor/a.  
- Recorda! Pots fer servir els apunts de les setmanes anteriors. 

 



 

DIMECRES 6 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 

MEDI  

 
DESXIFREM EL VIRUS 
 
Avui, comencem la part del projecte de medi. Serà senzill, cada dia haurem de respondre a una                 
pregunta de forma elaborada per crear un informe científic final. Només tindreu una pregunta              
per sessió, això vol dir que hem de buscar informació i respondre-la com a experts (no                
serveixen tres paraules, hem de respondre bé).  
 
Seguiu els següents passos: 

● Avui hauràs de respondre la següent pregunta: 
 

a. Què és un virus? 
 

● Feu recerca per Internet sobre la pregunta.  
● Llegiu atentament tota la informació que penseu que pot ser útil. 
● Responeu de forma elaborada la pregunta a la llibreta o ordinador, mínim entre 4 i 8                

línies. 
● Grava un petit vídeo explicatiu responent a la pregunta. Si no vols fer-ho en vídeo pots                

fer una diapositiva en un document de Power Point. Una altre opció que teniu es fer com                 
una diapositiva però a la llibreta. Vosaltres trieu. 
 

*Recordeu! Guardeu aquest informe fins acabar el punt DESXIFREM EL VIRUS. 
 

 Ortografia 
 



 
LLENGÜES 

(castellà) 

 

● Entra en este enlace    
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/p
rova_2016/ el cual corresponde a las pruebas de competencies básiques de sexto del             
curso 2015-2016 y sigue los pasos siguientes:  

● Clica “Competència lingüística en llengua castellana” y prepara el texto de la primera             
página. 

● Abre otra página google y sigue el mismo procedimiento. En este caso debes entrar              
donde dice “Audio de competència lingüística en llengua castellana” 

● Una vez lo tengas todo preparado coge una hoja para realizar la actividad. 
● Se trata de escuchar el audio y rellenar el texto con las palabras que faltan. En este                 

caso, escribirás las palabras en la hoja que has preparado antes.  
● Cuando hayas finalizado la actividad clica “Full amb respostes de competència en            

llengua castellana” y corrige. 
●  Repasa los errores. 
● Trabaja cada una de estas palabras con el Método Gabarró, memorizando letra por letra. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Aquesta setmana m’agradaria que fessis un ball, el que vulguis, pots fer-lo sol o sola, o en 
petit grup si algú de la teva família vol ballar amb tu. 

Ho pots fer de dues maneres: 

              1-Copiant una coreografia ja feta, tipus “just dance”. 

              2-Inventant una coreografia per la cançó que més t’agradi. 

Practica tantes vegades com vulguis, al final intenta memoritzar els passos, si pots. 

Quan creguis que ja ho fas bé, fes-li el ball a alguna persona amb la que visquis i et farà 
una valoració seguint els següents 3 punts: 

  1-Hi ha coordinació de moviments en el grup.       (Si no balleu sols o soles). 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2016/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2016/


 
  2-Els moviments s’adeqüen al ritme de la música. 

  3-Els passos de ball estan ben executats. 

No cal que m'enviïs el video del ball, tot i  que m’agradarà molt veure-us si ho feu. 

Enviam la valoració del ball que t'han fet, i explica’m que es el que ha sigut més dificil del 
ball. 

Xmerchan@xtec.cat 

DIJOUS 7 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 

MATEMÀTIQUES 

 

Repassem els Nombres Decimals  

- obre l’enllaç del FORMULARI DE GOOGLE amb el títol NOMBRES DECIMALS PART 2 
- Llegeix atentament el que et demana i ves contestant a totes les preguntes. 
- La tasca s’envia directament al tutor/a.  
- Recorda! Pots fer servir els apunts de les setmanes anteriors. 

 

LLENGÜES  

(català) 

 

Comprensió oral. 

● Entra en aquest enllaç    
https://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/visualitzacio_1/Continguts/recurs
os_aux/index.html 

● Escolta l’àudio. 

https://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/visualitzacio_1/Continguts/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/visualitzacio_1/Continguts/recursos_aux/index.html


 
● En acabar obre el formulari google que t’he enviat al correu. Inventa un títol sobre el que                  

has escoltat i contesta les preguntes següents:  

- Què has imaginat? 
- Què és el que més t’ha agradat? 
- Com et sents ara? 

● Representa el que has escoltat en un dibuix. No cal que me l’entreguis. 

Has d’entregar-me el formulari google amb aquesta activitat com a molt tard el dissabte 9               
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.  

 

MEDI  

 

DESXIFREM EL VIRUS 

Recordeu, només tindreu una pregunta per sessió, això vol dir que hem de buscar informació i                
respondre-la com a experts (no serveixen tres paraules, hem de respondre bé).  

Seguiu els següents passos: 

● Avui hauras de respondre la següent pregunta: 

b. Com s’alimenta un virus? 

● Feu recerca per internet sobre la pregunta.  
● Llegiu atentament tota la informació que penseu que pot ser útil. 
● Responeu de forma elaborada la pregunta a la llibreta o ordinador. 



 
● Graba un petit vídeo explicatiu responent a la pregunta. Si no vols fer-ho en vídeo pots                

fer una diapositiva en un document de Power Point. Una altre opció que teniu es fer com                 
una diapositiva però a la llibreta. Vosaltres trieu. 

*Recordeu! Guardeu aquest informe fins acabar el projecte DESXIFREM EL VIRUS. 

DIVENDRES 8 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 

ANGLÈS 

 

TASK 4.2.: Energy: 

Watch again the video and complete the worksheet number 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=iubWN1cnwIs 

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. 
− 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). 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=iubWN1cnwIs


 
You can send the worksheet number 4.  asanc2@xtec.cat 

 

MATEMÀTIQUES 

 

TASCAS 12 : ESPAIS MATES: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: NOMBRES DECIMALS 

 

LLENGÜES 

 

Lectura y comprensión lectora. 

● Entra en este enlace    
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/p
rova_2016/ el cual corresponde a las pruebas de competencias básicas de sexto del             
curso 2015-2016 y sigue los siguientes pasos: 

● Clica  “Competència lingüística en llengua castellana”. 
● Lee los textos 1 y 2 y responde las preguntas. Puedes apuntar las respuestas en un                

papel.  
● Cuando hayas finalizado la actividad clica “ “ Full amb respostes de competència en              

llengua castellana” y corrige. 
●  Repasa los errores. 

 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2016/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2016/

