
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 4 

 

DILLUNS  25 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
 
Completa la fitxa adjunta de mates: sessió 21  

 
LLENGÜES 

(català) 
 

Comprensió oral / Ortografia 

 

- Escolta l’audio que t’he enviat i completa el text de la primera activitats del dossier de 

competències del curs 2011-2012. 

- Corregeix els errors amb el corrector. 

- Fes una fotografia i envia-me-la al correu lmart235@xtec.cat 

 

No has de fer tot el dossier, només les activitats que et proposo. 

 

 
PLÀSTICA 

 

Agafa un objecte i fes un dibuix en diferents perspectives, per davant, per 
darrere, per sobre, sota…  

Si vols pots fer primer les fotografies i després el dibuix o 



 

simplement amb observació. 

Envia el dibuix a plasticalesarrels@gmail.com 

DIMARTS  26 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Today we will start a different task. It will take 2 sessions. Do it well. 

1. Explain in which situations humans consume energy and how we can improve our home energetic consume 
(about 10 lines).  

2. Draw two of these situations. 

3. Write 10 words you have learnt by doing the task. 

 



 

 
MÚSICA  

 

Prepara crispetes! I mira aquest vídeo de 60 minuts! Gaudeix de les imatges i sobretot del vincle entre la música i el 
moviment. 

Un cop hagis vist el vídeo enviem un escrit, mínim 5 línies, explicant si t’ha agradat i si creus que és necessari posar 
música a l’espectacle. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE 

  

Envia un escrit opinant  puntuació al meu correu. Poseu nom, cognoms i curs. 

slopez53@xtec.cat 

 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 22: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 22 cossos geomètrics. 
- llegeix el que explica sobre els cossos rodons. 
- fes els tres exercicis per practicar. 

 
enviar al tutor/a 
 
6A:  asanc2@xtec.cat 
6B:   ilopera@xtec.cat 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE


 

DIMECRES 27 DE MAIG 

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: 
 

g. Compara el Covid-19 amb dos altres virus coneguts? 
 

● 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. 

 
LLENGÜES 
(castellà) 

 

Gramática 

- Realiza las actividades de la ficha de gramática sobre los determinantes. Hoy  tienes que hacer las 

actividades de la 1 a la 5.  



 

- Corrige las actividades con el corrector que te he enviado. 

- Una vez corregido, haz una fotografía y envíamela al correo lmart235@xtec.cat  

 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Hola, 

Aquesta setmana us demano que feu un menú saludable. 

Primer plat, segon plat i postres. 

M’heu de dir el nom del plat i la recepta per poder-ho fer. 

Recordeu posar el nom i el curs 

Xmerchan@xtec.cat 

DIJOUS 28 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 23: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 23 cossos geomètrics. 
- fes els exercicis de repàs sobre els cossos geomètrics. 

 
enviar al tutor/a 
 

mailto:lmart235@xtec.cat


 

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

 
LLENGÜES  

(català) 
 

Comprensió lectora 

 

- Llegeix els dos textos del dossier de competències del curs 2011-2012 i respon  les preguntes. 

- Corregeix amb el corrector. 

- Repassa els errors. 

-  

No has de fer tot el dossier, només les activitats que et proposo. 

 
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: 
 

h. Com funciona 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. 



 

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

DIVENDRES 29 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Today we will start a different task. It will take 2 sessions. Do it well. 

1. Explain in which situations humans consume energy and how we can improve our home energetic consume 
(about 10 lines).  

2. Draw two of these situations. 

3. Write 10 words you have learnt by doing the task. 

Send the task to the teacher. 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 24: ESPAIS MATES → RAONAMENT I PROVA: PROBABILITAT I ESTADÍSTICA  

 
LLENGÜES (castellà) 
 

 

Gramática 

- Realiza las actividades de la ficha de gramática sobre los determinantes. Tienes que hacer las 

actividades que quedan,, de la 6 a la 11.  

- Corrige las actividades con el corrector que te he enviado. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


