
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 6è 
Setmana del 8 al 12 de juny 
 
 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DIMECRES I DIVENDRES. 
 
 

 

1. TASCA MÚSICA  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Tasca 1: Anem a fer càlcul mental però a través de 
les figures rítmiques! 
El resultat ha de ser 20. Recorda que la rodona val 4 
temps, la blanca 2, la negra 1, les dues corxeres 1. Has 
de clicar sobre el talp que té la resposta correcta!  
Operacions de figures rítmiques 
 
Tasca 2: Recordeu què eren els intervals? El valor de 
les figures rítmiques?... anem a fer un QUIZ DE 
GAMESHOW sobre continguts que hem anat treballant 
al llarg del curs! 
Repassem la música confinada!  
 

Objectiu 1: 
Repassar el valor de les figures rítmiques i fer         
operacions de càlcul mental. 
 
Enviament de la tasca 1:  
Les respostes s’envien directament al mestre      
o mestra.  
 
Objectiu 2: 
Repassar diferents continguts de música que      
s’han anat treballant al llarg del curs. 
 
Enviament de la tasca 2:  
Les respostes s’envien directament al mestre      
o mestra.  

 
 

1. ELS COLORS DEL SOL ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Haureu de visualitzar una presentació sobre la llum 
solar.  Al final de la presentació us proposem un repte: 
fabricar un disc de Newton. Quan el tingueu fet, feu 
una foto i la pengeu a la carpeta corresponent.  
Després ja podreu 
jugar al següent 
Kahoot; 
 
6èA 
6èB 
 
 

Objectiu: Conèixer la composició de la llum 
solar i les seves característiques i propietats 
 
Enviament de la tasca:  
Disc de Newton: penjar foto a la carpeta:  
6èA 
6èB 
 
Kahoot: Les respostes s’envien directament     
al mestre o mestra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wordwall.net/play/2424/644/955
https://wordwall.net/play/2570/739/165
https://drive.google.com/file/d/1O3yKOi0Z2zM8jPA3vpjHkFOxgEzXhb3K/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/08700924?challenge-id=70d385b9-e15a-4fe2-8b7d-69358701846d_1591259582936
https://kahoot.it/challenge/06891183?challenge-id=f84ea286-2986-4a22-861e-60055cf738aa_1591259526892
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Gajju5oKlcRHL7wqnMIGWjbm65o6NCF5
https://drive.google.com/drive/folders/1sQaGPMolh1uX4zXWYOPdMXz8NlpXMhp0?usp=sharing


3. CONSTRUIM UN MOLÍ DE VENT ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Aprofitem l’estudi dels elements de la natura  i us 
proposem el repte de construir un molí de vent. 

Com  construir un molí de vent. 

 
Quan estigui fet, feu una foto i la compartiu al drive. 
 

Objectiu:  
Elaborar el nostre propi  molí simulant el de 
Can Benet Vives. 
 
Enviament de la tasca:  
Penjar la fotografia del molí de vent que heu         
confeccionat a la carpeta corresponent del      
drive. 
 
6èA 
6èB 

 

4. DESCOBRIM EL MISTERI  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Activitat en línia sobre conceptes matemàtics que s’han 
estat treballant durant el curs.  
És una activitat interactiva, sense temps, en la qual es 
permet l’ús de la calculadora. Molta sort!  
 
Ajuda en Harry potter a descobrir el misteri, a través 
d’aquest enllaç.  

Objectiu: 
Potenciar el pensament lògic matemàtic, fent      
un repàs dels continguts treballats.  
 
Enviament de la tasca:  
S’ha d’enviar una captura d’imatge o el codi        
secret final (calculadora), al correu amb el       
domini @ignasiiglesias.cat de la tutora o tutor.  

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eMI-cuRCvjk7BRdQrOjdh_zXQh4_nTFe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-SuDqCVH9TwOJXq2U35Dv2I2Oj1pHbtP
https://drive.google.com/drive/folders/1sQaGPMolh1uX4zXWYOPdMXz8NlpXMhp0?usp=sharing
https://view.genial.ly/5eaea3607b8ef50d76d29b10/game-breakout-harrypotterescaperoom

