
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 3 

 

DILLUNS  18 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 
 
Completa la fitxa adjunta de mates de medi: tasca 17 de mates 

 
LLENGÜES 

(català) 
 

Expressió escrita/literatura 

 

- Rebràs un formulari google. 

- Escriu un petit poema de 2 estrofes.  

- Cada estrofa ha de tenir 4 versos (línies). 

-  El primer vers de cada estrofa ha de rimar amb l'últim de la mateixa estrofa ( la primera línea 

amb la cuarta). 

 

Has d’enviar-me l’activitat com a molt tard el 22 de maig al correu 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  

mailto:lmart235@xtec.cat
mailto:plasticalesarrels@gmail.com


 

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

 
 

DIMARTS  19 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

TASK 6.1. Force, work and energy: 
 
Have a look on the following video and start working on the worksheet number 6. 
https://www.youtube.com/watch?v=vAThuCmwp9I 
 
 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgo_hDKv8Xo&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=vAThuCmwp9I


 

 
MÚSICA  

 

Avui toca moure el cos. Tria una cançó del just dance i balla-la amb tota la família. 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 18: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 18 cossos geomètrics. 
- llegeix el que explica sobre les piràmides. 
- fes els tres exercicis per practicar. 

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

DIMECRES 20 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: 
 

e. Com és 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. 

 
LLENGÜES 
(castellà) 

 

Expresión oral 

Explícame cómo es tu mejor amigo o amiga. 

Recuerda que para hacer un descripción debes seguir un guión: 

- Presentación del niño o niña ( nombre, edad, dónde vive, qué estudia y dónde). 

- Descripción de su físico ( primero general y después específica siguiendo un orden de arriba a 

abajo).  

- Descripción de su personalidad ( amable, simpática, tozudo…). Se original! 

- Otras informaciones de interés. 

- Recuerda tener en cuenta la expresión facial y corporal. 

 

Debes mandarme esta actividad como muy tarde el 22 de mayo al correo lmart235@xtec.cat  

 

mailto:lmart235@xtec.cat


 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Hola, 

Aquesta setmana vull que m’envieu petits reptes o petites activitats  físiques, 
motrius, de coordinació, habilitats o el que més us agradi o creieu que se us 
dóna millor. 

Les més xules, divertides i originals les faré. 

Si tinc el vostre permís, les penjaré a la web de l’escola perquè tothom les 
pugui veure i fer. 

Us passo alguns exemples a través d’aquest vídeo que veureu clicant el 
següent l’enllaç:  

            https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE 

No val enviar-ne només un, que us conec! He dit reptes, en plural. 

xmerchan@xtec.cat  

Recordeu posar el nom, cognoms i el curs. 

 

DIJOUS 21 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE
mailto:xmerchan@xtec.cat


 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 19: COSSOS GEOMÈTRICS 
 

- Obre el document adjunt, tasca 19 cossos geomètrics. 
- llegeix el que explica sobre els poliedres regulars. 
- fes l’exercici per practicar. 

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

 
LLENGÜES  

(català) 
 

Ortografia 

 

● Entra en aquest enllaç 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2

016/  el qual correspon a les proves de competències bàsiques de sisè del curs 2015-2016 i 

segueix els següents passos. 

● Es tracta d’escoltar l’audio i omplir el text amb les paraules que falten. Pots escriure les paraules 

en un full, com ja ho has fet altres vegades. 

● Clica  “Competència lingüística en llengua catalana”. 

● Obre l’audio del dilluns. 

● Un cop ho tinguis tot preparat pots realitzar l’activitat. 

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/


 

● Quan hagis finalitzat l’activtat clica “ “ Full amb respostes de competència en llengua catalana” i 

corregeix. 

●  Repassa els errors. 

● Treballa aquestes paraules amb el mètode Gabarró, visualitzant i memoritzant lletra per lletra 

cada lletra de la paraula. 

 

 
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: 
 

f. Quins símptomes presenta 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 22 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

TASK 6.2. Force, work and energy: 

Watch again the video and complete the worksheet number 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=vAThuCmwp9I 

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 6.  asanc2@xtec.cat 
 

 
MATEMÀTIQUES 

 
TASCA 20: ESPAIS MATES → CONNEXIONS: COSSOS GEOMÈTRICS  

https://www.youtube.com/watch?v=vAThuCmwp9I


 

 
LLENGÜES ( castellà) 
 

-Completa las actividades de la ficha de gramática para trabajar el sustantivo (el nombre). 
-Corrige con el corrector 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


