
PLA DE TREBALL 6È SETMANA 2 

 

DILLUNS  juny 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

 

Amb quatre nous i dues operacions matemàtiques com pots obtenir 100? 

 
 

 
LLENGÜES 

(català) 
 

Ortografia amb el mètode Gabarró. 
 

- Memoritza aquestes paraules utilitzant les pautes que utilitzem a classe del mètode Gabarró 
(algunes ja les hem treballat, però cal repassar-les) 

- Demana a algú que té les dicti. 
- Corregeix i repassa els errors. 

 
xocolata - avió - classe - lavabo - habitació - bolígraf - braç - hi ha - hi havia- però - taronja - verd 

 
PLÀSTICA 

 

 

 



 

Construeix formes amb els membres de la teva família i amb una part del teu 
cos. 

Envia l’activitat  a plasticalesarrels@gmail.com 

 
 

DIMARTS  5 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Final task 1: 
1. Write 50 words you have learnt this year and their translation. 

 
MÚSICA  

 

En aquesta última setmana de propostes musicals us convido a construir un instrument musical a partir de 
materials reciclats. (podeu inventar i posar nom a instruments que no existeixen) 

Us deixo diferents propostes per si no sabeu per on començar!! 

http://www.materialeseducativosmaestras.com/2018/03/rincon-musical-instrumentos-caseros.html 

Us dono el meu correu per si em voleu enviar les creacions. 

slopez53@xtec.cat 

 
MATEMÀTIQUES 

En una calle hay cinco casas de distintos colores, ocupada cada una por una persona de una                 

nacionalidad diferente. Los cinco dueños tienen gustos muy diferentes: cada uno de ellos bebe un tipo                

http://www.materialeseducativosmaestras.com/2018/03/rincon-musical-instrumentos-caseros.html


 

de bebida, fuma una determinada marca de cigarrillo y cada uno tiene una mascota distinta de las                 

demás. Teniendo en cuenta las siguientes pistas: El británico vive en la casa roja El sueco tiene un perro                   

como mascota El danés toma té El noruego vive en la primera casa El alemán fuma Prince La casa                   

verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca El dueño de la casa verde bebe café El                  

propietario que fuma Pall Mall cría pájaros El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill El hombre que vive                   

en la casa del centro bebe leche El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato El hombre                      

que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill El propietario que fuma Bluemaster toma cerveza                  

El vecina que fuma Blends vive al lado del que toma agua El noruego vive al lado de la casa azul. 

¿Qué vecino vive con un pez como mascota en casa? 

DIMECRES 6 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

És hora de repassar el nostre informe científic. 
Recordeu que ho podeu fer en PWP, en video o com si fossin diapositives de PWP a la llibreta. 
Avui farem dues coses: 

1. a) Llegiu tot el que teniu. 
b) Si ho fas en video revisa els videos que has fet fins ara. 

2. Reviseu les faltes. 
 
No heu d’enviar res avui. 

 
LLENGÜES 
(castellà) 

JUEGOS DE LENGUA CASTELLANA :  
Sopa de letras 
Busca la palabra escondida 
(2 doc.  adjuntos) 



 

 
 

EDUCACIÓ FÍSICA  
 

Hola, 

Aquesta setmana us ensenyo alguns dels reptes proposats pels vostres 
companys i companyes que he penjat a la web de l’escola, al llarg de la 
setmana aniré afegint més, a veure quants en podeu fer! 

Si em voleu enviar de nous també podeu fer-ho. 

Us deixo l’enllaç. 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/general/reptes/ 

DIJOUS 7 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

¿Qué número tiene la plaza de parking ocupada de un aparcamiento con seis plazas?. Siguen el                

siguiente orden: 16, 06, 68, 88, ¿? (la plaza ocupada que tenemos que adivinar) y 98. 

Per tant, heu de completar la serie: 16, 06, 68, 88, __, 98 

 

 
LLENGÜES  

(català) 
 

Joc de comprensió lectora. la llegenda de Sant Jordi 

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

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/general/reptes/
https://clic.xtec.cat/projects/santjordi/jclic.js/index.html


 

 
MEDI  

És hora de repassar el nostre informe científic. 
Recordeu que ho podeu fer en PWP, en video o com si fossin diapositives de PWP a la llibreta. 
Avui farem dues coses: 

1. a) Deixar maco el powerpoint. 
b) Si ho fas en video intentar adjuntar els videos en un (busca algun programa informàtic gratuit per 
adjuntar videos). Si veus que és molt complicat ho pots enviar en videos separats no pateixis. 

2. Mira com ha quedat la teva feina feta al llarg d’aquestes setmanes. 
 
Envia el teu informe científic definitiu per correu. 
 

DIVENDRES 8 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Final task 2: 
2. Write about your summer plans.  

3. You can add a drawing. 

 
MATEMÀTIQUES 

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

 
LLENGÜES 
(castellà) 

Ortografía con el método Gabarró. 
 

- Memoriza estas palabras utilizando las pautas que utilizamos en clase del método Gabarró. 
- Pide a alguien que te las dicte 
- Repasa los errores. 

 
hay - había - saber - chocolate - montaña - abrigo - habitación - lápiz - agenda - naranja - plátan 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


