
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 2 

 

DILLUNS  11 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
 
Completa la fitxa adjunta de mates de medi: tasca 13 de mates 

 
LLENGÜES 

(català) 
 

Ortografia. Dictat en línia. 

  
● Entra en aquest enllaç 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-lini

a/b1/tots/ 

● Un cop a dins segueix les següents instruccions: 

● Clica Elemental B1 

● Clica Tots 

● Clica coques calentes 

● Clicar al cargol 

● Quan hagis acabat clica “solució” i corregeix els errors. Repassa els errors. 

● Un cop fet i corregit el dictat, envia’m una foto. 

  M’has d’entregar aquesta activitat com a molt tard el 15 de maig al correu lmart235@xtec.cat  

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b1/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b1/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b1/tots/
mailto:lmart235@xtec.cat


 

 

 
PLÀSTICA 

 

Mira per la finestra, pel pati o pel balcó,  i fes una foto al matí i una al vespre. Observa el contrast de 
llum i ombres. ENVIA LES DUES FOTOS A: plasticalesarrels@gmail.com 

T’ENVIO AQUEST VIDEO PER SI VOLS JUGAR O CREAR  

https://www.youtube.com/watch?v=Sgo_hDKv8Xo&t=59s 

 
 

DIMARTS  12 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

TASK 5.1. Simple machines: 
 
Have a look on the following video and start working on the worksheet number 5. 
https://www.youtube.com/watch?v=aoXnhyY5RTk 
 
 
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). 

mailto:plasticalesarrels@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Sgo_hDKv8Xo&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=aoXnhyY5RTk


 

  
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  

 

Avui toca fer ploure! Dia de cantar! Posa una cançó que t’agradi i canta-la fins que et vegis convençuda de enviar 
un missatge de veu cantant la cançó al teu millor amic o amiga. 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 14: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 14 cossos geomètrics. 
- llegeix els dos fulls. 
- fes els dos exercicis per practicar. 

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

DIMECRES 13 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: 

 
c. Com es reprodueix 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 és fer com una diapositiva però a la llibreta. 
Vosaltres trieu. 

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

 
LLENGÜES 
(castellà) 

 

Expresión Oral 

Me gustaría saber qué tal estás. Graba un video explicando como te sientes. No es necesario que sea 

muy largo, dos minutos aproximadamente es suficiente. Si es demasiado largo puedes tener problemas 

para enviarmelo. 

Recuerda que las exposiciones orales, igual que los textos escritos, deben estar organizadas. Por ello te 

dejo aquí el guión que debes seguir ( más o menos). 

- Saludo. 

- Qué te parece el tema del confinamiento. 

- Como lo estas viviendo. 

- Qué miedos has tenido o tienes. 

- Qué has echado o echas de menos. 

- Qué es lo primero que te gustaría hacer al volver a la “nueva normalidad”. 



 

- Otras cosas que me quieras contar 

Recuerda expresarte con calma y en un tono adecuado. No olvides hacer las pausas necesarias y utilizar 

conectores. Ten presente la expresión facial y corporal. 

 

Debes entregarme el vídeo como muy tarde el 15 de mayo al correo lmart235@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Hola, 

Aquesta setmana toca jugar a endevinar diferents situacions. 

Vull que m’envieu 5 fotos on representeu amb el vostre cos: 

1- Una emoció 

2- Un esport 

3- Un ofici 

4- Una lletra 

5- Un monument 

A veure quants encerto. 

També les podeu enviar als companys i companyes de classe a veure si les 
encerten. 



 

Espero les vostres fotos!! 

DIJOUS 14 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 15: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 15 cossos geomètrics. 
- llegeix els dos fulls. 
- omple la taula. 

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

 
LLENGÜES  

(català) 
 

Comprensió lectora 

Entra a aquest enllaç 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2017/pr

oves-2017/ que correspone a les proves de competències bàsiques de sisè del curs 2016-2017. 

segueix els passos següents: 

 

1- Clica  “Competència lingüística en llengua catalana”. 

2- Llegeix els textos 1 i 2 i contesta les preguntes. Pots apuntar les respostes en un full. 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2017/proves-2017/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2017/proves-2017/


 

3- Quan hagis finalitzat l’activitat clica “ Full amb respostes de competència en llengua catalana” i 

corregeix.  

4- Repassa els errors.  

 
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: 
 

d. Quines característiques té 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 és fer com una diapositiva però a la llibreta. 
Vosaltres trieu. 
 

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

DIVENDRES 15 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 



 

 
ANGLÈS 

TASK 5.2. Simple machines: 

Watch again the video and complete the worksheet number 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=aoXnhyY5RTk 

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. 

You can send the worksheet number 5.  asanc2@xtec.cat 
 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 16: ESPAIS MATES → RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: PROPORCIONALITAT. 

 
LLENGÜES 
(castellà) 

Ortografía con el método Gabarró.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=aoXnhyY5RTk


 

● Memoriza letra por letra ( recuerda incluir los acentos) las siguientes 20 palabras.  

● Una vez memorizadas puedes pedirle a alguien que te las pregunte o que te haga un dictado para 

comprobar si las has aprendido. 

mío, tuyo, suyo, abuela, hoy, hay, había, aquí, hombre, invierno, hora, historia, excursión, también, 

coche, hoy, iba, ahora, así, y rey.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


