
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 6è 
Setmana del 27 al 30 d’abril 

 
IMPORTANT: TROBADA VIRTUAL DIVENDRES A LES 11h. 

 

1. Stop motion_sessió 1: storyboard ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Elaborareu un curtmetratge animat amb la tècnica stop-

motion.   

Us deixem algun models per veure el resultat final... 

- Model Escola Ignasi Iglesias C.S.  

- Altres models. 

 

Aquesta setmana haureu de fer el guió de la vostra 

història mitjançant un storyboard. Mireu el vídeo.  

 

Ja us podeu descarregar l’app stop-motion gratuïta 

per poder treballar des de qualsevol dispositiu. 

Objectiu:  
Elaborar una narració i saber utilitzar imatges per 
representar-la. 

 
Enviament de la tasca: el guió de l’stopmotion 
s’ha de penjar al Drive a la carpeta de Stopmotion 
 
6èA 
6èB  

 

2. Parc natural Montserrat (CS) ENVIAMENT DE LES TASQUES 

En motiu de la festivitat de la Mare de Déu de 

Montserrat, realitzar un qüestionari sobre  “Montserrat, 

la muntanya màgica” Primera part. 

 

L’alumnat rebrà un correu amb una invitació per 

respondre el qüestionari.  

 
L’alumnat de religió, ha de contestar el document 
compartit que enviarà la Maite i respondre’l allà mateix.   
 

 

Objectiu:  
Conèixer els diferents àmbits que engloba la 
Muntanya de Montserrat: geogràfic, cultural, 
natural, turístic ... 

 
 
Enviament de la tasca:  
les respostes del qüestionari s'envien 
automàticament a cada tutor o tutora.  
 
 
Enviament de la tasca de religió: 
NO cal enviar les respostes ja que el document és 
compartit amb la mestra. 

 

3. Matemàtiques  kahoot CS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Realitzar el Kahoot per tal de repassar continguts 

bàsics de fraccions, percentatge i operacions 

combinades.  

Kahoot 6èA 

Kahoot 6èB  

Objectiu: 
Consolidar continguts de fraccions, percentatges i 
operacions combinades. 
 
Enviament de la tasca: les respostes del Kahoot 
s'envien automàticament a cada tutor o tutora.  

 

4. El cos humà ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Respondre el Kahoot amb preguntes sobre el sistema 
digestiu. 
Només es pot respondre el Kahoot una vegada, perquè 
compte nota. 

Kahoot 6èA 

Kahoot 6èB 

Objectiu:  
Valorar la comprensió dels continguts treballats del 
sistema digestiu.  
Enviament de la tasca: realitzar la tasca a través 
del link enviat i les respostes s’envien 
automàticament a la mestra.  

 

https://docs.google.com/document/d/1l16C407sO1VE86wW3ThSj5bem9LpqnWAxiUh3FgCIB8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l16C407sO1VE86wW3ThSj5bem9LpqnWAxiUh3FgCIB8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbFlJKeje-rE3l_YYCbemWcgXByByV4V/view
https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental7/recursos/stac/sessio-2-els-dispositius-mobils-a-laula-tecnica-de-lstop-motion/
https://drive.google.com/file/d/11ifwOaSn4ivu6ttGarLaePXbP5fGXK5Y/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BP4gWH8klN4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yegiZGTcS01QhUWYoKCEJe7eMelVaaWT
https://drive.google.com/drive/folders/1uvEdrFiZRyFBpFTdSxvBMTmbd1LmMvdJ?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/01878621?challenge-id=70d385b9-e15a-4fe2-8b7d-69358701846d_1587551014704
https://kahoot.it/challenge/09919922?challenge-id=f84ea286-2986-4a22-861e-60055cf738aa_1587640061983
https://kahoot.it/challenge/09122810?challenge-id=70d385b9-e15a-4fe2-8b7d-69358701846d_1587551282086
https://kahoot.it/challenge/04995870?challenge-id=f84ea286-2986-4a22-861e-60055cf738aa_1587551389250


5. TASQUES PENDENTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

- FILMTUBER 6è 

- Diari personal 

- Lectura diaria  “Cornelius y la despensa de 

imposibles” 6è 

Enviament de la tasca:  
6è A 
6è B 
 

 
 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12cExZFXCJkbDwWsmB9DINTwymHcCn7jB
https://drive.google.com/drive/folders/14B49Tl4T3yaiLxbHuByZL-J8Q4Qfq_Pf?usp=sharing

