
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 1 

 

DILLUNS  1 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES Repte 1. Una sencilla operación 

Un acertijo en apariencia sencillo si te das cuenta de a lo que se refiere. “¿En qué momento será                   

correcta la operación 11+3=2?” 

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

 
LLENGÜES 

 
 

 
6è A: Trobada meet 6è A a les 17h 
 
Només 6è B: Prepara bé els dictats al document, un cop ben estudiat, demana a algú de la família que te’l dicti i 
l’escrius de nou a la llibreta de català.Revisa les faltes. 
Dictat 1 : Treballem la J/G 
Dictat 2 : Treballem TG/TJ 

 

 

 
PLÀSTICA 

 

 

mailto:ilopera@xtec.cat


 

 
Fes una mandala amb material que tinguis al teu voltat. Si vols també pots 
crear una i pintar-la. 

Envia l’activitat  a plasticalesarrels@gmail.com 

 
 

DIMARTS  2 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Welcome to June! 
 
We are in the last three weeks and it is time to review our tasks. You have two sessions to do the task: 
 

1. Write down all you know about energy. 
2. Make a drawing or add pictures to clarify your explanations. 

 
Remember you can use a translator in case you need it and you can check your previous tasks in order to help you. 



 

 
MÚSICA  

 

Trivial musical!! A veure quantes preguntes saps respondre? Pots jugar amb els teus germans, pares, 
mares, àvies... 
  
https://aprendomusica.com/const2/43trivial2/game.html 
 

 
MATEMÀTIQUES 

Completa la tasca 26 de mates (fitxa adjunta). 
 
6B: ilopera@xtec.cat 
6A: asanc2@xtec.cat 

DIMECRES 3 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
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: 
i. Quant de temps es triga a trobar una vacuna? 
 
● 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 és fer com una diapositiva però a la llibreta. 
Vosaltres trieu. 
 

mailto:ilopera@xtec.cat


 

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

 
LLENGÜES 

 

6è B: Trobada meet 6è B a les 17h 
 
Només 6è A: Prepara bé els dictats al document, un cop ben estudiat, demana a algú de la família que te’l dicti i 
l’escrius de nou a la llibreta de català.Revisa les faltes. 
Dictat 1 : Treballem la J/G 
Dictat 2 : Treballem TG/TJ 
 

 
 

EDUCACIÓ FÍSICA  
 

Hola, 

Ara que ja podem sortir al carrer, em podeu explicar totes les coses  que feu quan sortiu, si agafeu la bici o el 
patinet, si aneu a caminar… i quanta estona feu exercici fora de casa. 

També podem tornar a jugar a endevinar que feu (Emoció, esport, ofici, lletra i monument), perquè molts i moltes 
de vosaltres m'heu dit que va ser molt divertit.  

 

DIJOUS 4 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES Repte 2. El problema de las doce monedas 

Disponemos de una docena de monedas visualmente idénticas, de las cuales todas pesan lo mismo               

excepto una. No sabemos si pesa más o menos que las demás. ¿Cómo averiguaremos cual es con la                  

ayuda de una balanza en como máximo tres oportunidades? 



 

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

 
LLENGÜES  

 
 

LLegeix el text que t’ adjuntem a continuació i resol les activitats de comprensió lectora. 
T’adjuntem el solucionari perquè puguis autocorregir-ho . 
 Confiem en tu! 

 

 

 
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: 
j. Quines mesures hem de precaució hem de prendre per evitar el Covid-19? 
 
● 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 és fer com una diapositiva però a la llibreta. 
Vosaltres trieu. 
 
*Recordeu! Guardeu aquest informe fins acabar el projecte DESXIFREM EL VIRUS. 

DIVENDRES 5 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

mailto:ilopera@xtec.cat


 

 
ANGLÈS 

You are in the second session to do the task: 
 

1. Write down all you know about energy. 
2. Make a drawing ord add pictures to clarify your explanations. 

 
Remember you can use a translator in case you need it and you can check your previous tasks in order to help you. 
 
Send it to me: asanc2@xtec.cat 

 
MATEMÀTIQUES 

Per acabar la setmana et proposem un jclic de probabilitat. 
 
https://clic.xtec.cat/projects/probable/jclic.js/index.html 
Completa’l i escriu-nos una cosa que hagis après o entès: 
 
6B: ilopera@xtec.cat 
6A: asanc2@xtec.cat 

 
LLENGÜES 
 

Resuelve las actividades que te adjunto sobre el verbo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/probable/jclic.js/index.html
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