
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 6è 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DIMECRES I DIVENDRES 
 

1. Llengua castellana ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Hi ha un pirata que s’ha quedat mut, ajudeu-lo a arribar 
a l’illa del tresor per recuperar la veu. A través dels tres 
barcos que hi ha, haureu d’anar superant 3 activitats 
diferents.  
 
6èA 
6èB 
 

Objectiu: 
Consolidar diferents aspectes de la llengua      
castellana: determinants, sinònims i construcció     
d’oracions.  
 
Enviament de la tasca:  
Les respostes de l’activitat s’envien     
automàticament a la tutora.  
Heu de clicar a “terminado”, seguidament      
enviar la resposta al professor i posar totes les         
dades que us demana.  

 

2. La nutrició  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Obrir la fitxa de la nutrició, visualitzar el vídeo enllaçat i           
contestar les preguntes. Finalment crear un menú       
setmanal basat en la informació que heu rebut. El         
podeu fer a l’ordinador o en paper i després el pengeu           
a la carpeta del Drive “Menú”. 
 
Per realitzar la tasca us deixem un vídeo on podeu          
veure com entrar a la pàgina per fer la fitxa i enviar-la.            
Heu d’entrar amb el vostre correu @ignasiiglesias.cat i        
entrar com a estudiants.  
 
6èA 
6èB 

Objectiu: 
Reconèixer les funcions bàsiques de l’aparell      
digestiu i conèixer els principis bàsics de la        
dieta mediterrània per crear un menú variat i        
equilibrat.  
 
Enviament de la tasca: Penjar el document o        
fotografia de la vostra tasca a la carpeta del         
Drive “Menú” que trobareu al següent enllaç o        
dins de la carpeta de cos humà.  
 
6èA 
6èB 

 

3. Ens posem a prova.  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us passem una prova de competències bàsiques de 
l'àmbit  matemàtic per no perdre el costum, tracta 
sobre l’apicultura.  
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. 

 

4. Festa de Sant Ponç 11 maig  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Participar a les activitats que proposa l’ajuntament: 
“Sant Ponç des de casa” 
En aquest enllaç teniu una imatge interactiva de        
l'ermita de Sant Ponç on trobareu tota la informació         

Objectiu: 
Conèixer part del patrimoni natural i cultural del 
poble de Tordera i la celebració de la festa de 
Sant Ponç. 
 

https://view.genial.ly/5ea95713ac73420d83b81094/horizontal-infographic-timeline-el-pirata-mudo-6ea
https://view.genial.ly/5ea95060f769060d34f61290/horizontal-infographic-timeline-el-pirata-6b
https://drive.google.com/file/d/1KSz9gJAcR3e248pi3jZeJjNAS6UXCpqr/view?usp=sharing
https://app.wizer.me/learn/0P0XQ9
https://app.wizer.me/learn/KKMR0H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edfEQ9s5vYNBDS6uLh1fTeA8Pz24nJfu
https://drive.google.com/drive/folders/1oBvlSnO6KwmFK5RpgJ67KWrm55kalkM4?usp=sharing
http://www.tordera.cat/document.php?id=8562
https://view.genial.ly/5eb3d96ed4d59a0d61ff8281/interactive-image-festa-sant-ponc-tordera


necessària, per després poder respondre les preguntes       
del Kahoot.  
 
Kahoot 6èA 
Kahoot 6èB 

Enviament de la tasca: 
Al realitzar el kahoot les respostes s’envien       
automàticament a la mestra o mestre.  

 
 

https://kahoot.it/challenge/02634816?challenge-id=70d385b9-e15a-4fe2-8b7d-69358701846d_1588936259370
https://kahoot.it/challenge/07509426?challenge-id=f84ea286-2986-4a22-861e-60055cf738aa_1588936399665

