
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 6è 
Setmana de l’1 al 5 de juny 
 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DIMECRES I DIVENDRES. 
1. EDUCACIÓ FÍSICA - REPTE D’EXPRESSIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Aquí teniu tres reptes expressius que fan servir        
diferents parts del cos: 

- Repte Jorge 
- Repte #shuffledance 
- Repte On na na na 

Trieu un d’aquests tres reptes i proveu de reproduir         
amb el vostre cos els moviments. 
 
També teniu l’opció de fer-ne un de lliure. 

Objectiu: Reproduir diferents reptes expressius     
proposats i/o realitzar-ne de propis. 
 
 
Enviament de la tasca:  
Feu un vídeo curt amb el vostre dispositiu mòbil         
i envieu-me’l per correu electrònic a l'adreça:       
fortsblanca@ignasiiglesiast.cat 

 

2. PREVISIÓ METEOROLÒGICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us proposem dos Kahoots per aprendre conceptes       
sobre els mapes meteorològics que necessitareu per       
fer d’homes i dones del temps.  
Aprendreu vocabulari, variables del temps i diferents       
representacions de mapes.  
6èA 
6èB 
 
ENGLISH: You are going to learn about weather        
forecast. First, have a look at the pictogram and then          
you can do the Kahoot.  
Pictogram 
6èA 
6èB 

Objectiu: 
Saber interpretar un mapa meteorològic i els       
elements que hi intervenen.  
 
Enviament de la tasca:  
Les respostes s’envien directament al mestre.  

 

 

3. FEM D’HOME O DONA DEL TEMPS  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us proposem una tasca per fer d’home o dona del 
temps. Haureu dìnformar de quin és l’estat 
meteorològic del lloc on us trobeu.  
 
Instruccions 
 

   

Objectiu:  
Saber utilitzar el llenguatge apropiat de      
meteorologia i ser capaç de retransmetre l’estat       
meteorològic de l’indret on viu l’alumne/a per       
mitjà d’un enregistrament audiovisual.  
 
Enviament de la tasca:  
Penjar el vídeo o l’àudio a la carpeta “Fem 
d’homes o dona” dels temps” que hi ha al Drive 
del teu correu. Aquí teniu l’enllaç corresponent. 
6èA 
6èB.  

 

https://youtu.be/Y9zXgVJQCvM
https://youtu.be/Y9zXgVJQCvM
https://youtu.be/wOMhFCWwwRM
https://youtu.be/wOMhFCWwwRM
https://youtu.be/P6XKK-VFbSk
https://youtu.be/P6XKK-VFbSk
mailto:fortsblanca@ignasiiglesiast.cat
https://kahoot.it/challenge/02050996?challenge-id=70d385b9-e15a-4fe2-8b7d-69358701846d_1590661985269
https://kahoot.it/challenge/0777054?challenge-id=f84ea286-2986-4a22-861e-60055cf738aa_1590608546149
https://drive.google.com/open?id=122Gk7-EHqppNCuAeEfpuMJ0nhNZQabit
https://kahoot.it/challenge/08944882?challenge-id=b0bc0474-2806-4390-8bff-768428d813b4_1590663582745
https://kahoot.it/challenge/08506917?challenge-id=b0bc0474-2806-4390-8bff-768428d813b4_1590663625816
https://docs.google.com/document/d/1efDlG-0yUMPyE1-hYCVAUYdjal7pebUNzVVZad7Bq_E/edit?ts=5eccd11c
https://drive.google.com/drive/folders/1fFdJy4tc_992Bz2TjmGCCBamuuATz218?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXJmVjGKTDRbSDl9T72iB2w2YdKtqUeB?usp=sharing


4.  ENS POSEM A PROVA - CASTELLÀ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us passem una prova de competències bàsiques de 
l'àmbit  lingüístic en llengua castellana per no perdre el 
costum... 
S’enviarà en format formulari al correu dels alumnes. 
 
 

Objectiu:  
Valorar la capacitat de comprensió lectora en 
llengua castellana.  
 
Enviament de la tasca:  
Al realitzar el qüestionari google les respostes       
s’envien automàticament a la mestra. 

 

5. ENS POSEM A PROVA - MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us passem una prova de competències bàsiques de 
l'àmbit matemàtic per no perdre el costum... 
 
S’enviarà en format formulari al correu dels alumnes. 
 
 

Objectiu:  
Repassar i consolidar conceptes matemàtics 
treballats.  
 
Enviament de la tasca: .  
Al realitzar el qüestionari google les respostes       
s’envien automàticament a la mestra.  

 
 
 

 


