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SISÈ 

SETMANA DEL 14 AL 20 D’ABRIL DE 2020 

 

CATALÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Visualitza el següent programa de l’Info K: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/info

k-26022020/video/6032280/ 

NO NO 20/04/20 

A continuació escriu un text explicatiu on 

es contesti a les següents preguntes: 

- Per què no podem sortir de casa? 

- Què és el Covid 19? 

- Com ets sents amb quest confinament? 

- Explica el teu dia a dia vivint aquesta 

situació.  

- Per finalitzar pensa i explica les tres coses 

que t’agradarà més fer quan acabi el 

confinament. 

 

El text ha de ser redactat i ha de tenir unes 

150 paraules. Recorda de prestar atenció 

a l’ortografia i a la coherència i la cohesió 

del text tenint en compte els connectors 

(CONNECTORS EN CATALÀ) 

SÍ DRIVE 

(Document WORD carpeta 

personal CATALÀ) 

20/04/20 

Grava un vídeo on facis una exposició oral 

explicant allò que has escrit a la teva 

redacció de forma resumida i envia’l. 

OPCIONAL ENVIAR VÍDEO AL CORREU 

DEL CURS: 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

CASTELLÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Llegeix el text que s’adjunta al DRIVE 

CASTELLÀ i durant aquesta setmana 

NO NO 20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/frases-lexic-paragraf/marcadors-i-connectors
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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prepara’l per fer-ne una lectura en veu alta: 

Text “LA CIUDAD IDEAL” 

Redacta les normes d’accentuació en 

castellà i al text busca: 

- 5 paraules agudes 

- 5 paraules planes 

- 5 paraules esdrúixoles 

SÍ DRIVE 

(Document WORD carpeta 

personal CASTELLÀ) 

20/04/20 

Prepara la part del text que està en groc i 

que te’n fagin un dictat a casa. El dictat ha 

de quedar plasmat a la llibreta de castellà. 

A continuació fes-ne una autocorreció. A la 

tramesa de la feina DEL DRIVE m’hauràs 

d’enviar el nombre de faltes i escriure 

correctament les paraules que has fallat.1.  

NO FER L’ACTIVITAT A LA 

LLIBRETA DE CASTELLÀ 

 (es revisarà al tornar) 

20/04/20 

 

ENGLISH 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Listen and read about the eight jobs in the 

Community Club: 

http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm 

NO NO 20/04/20 

- Practice reading them aloud. Solve 

the ‘What did you learn?’ section at 

the end of each reading. Write the 

resulting sentences in a Word 

document to share with your 

teacher. 

SÍ DRIVE 

(Document WORD a la carpeta 

personal ANGLÈS) 

20/04/20 

- Prepare and record one of them in 

your own voice. 

SÍ VÍDEO AL CORREU DEL CURS  

ciclesuperiormestral@gmail.com 

20/04/20 

Watch the video  (1 About Me Marc): 

http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/507  

NO NO NO 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/507
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SISÈ 

- Write a similar presentation about 

you. Practice and record yourself 

speaking. 

SÍ DRIVE 

(Document WORD a la carpeta 

personal ANGLÈS) 

20/04/20 

 

MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

NOMBRES ENTERS I COORDENADES 

- Acabar activitats que es troben al 

següent enllaç 

NO NO 20/04/20 
 

SI ALGÚ NO HO 
HAVIA 

COMENÇAT TÉ 
15 DIES 

 

MEDI 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

QÜESTIONARI MEDI 

Enllaç: https://forms.gle/jfJwKRr4cZEXokKz8 

SÍ ONLINE 20/04/20 

EL COS HUMÀ 

- Acabar i revisar documents penjats 

al DRIVE 

SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI) 

20/04/20 

- Respondre qüestionari de la 

presentació  

Enllaç: https://forms.gle/5XumfCcXLtUDaZ1dA 

SÍ ONLINE 20/04/20 

ENERGIA 

- Acabar i revisar documents penjats 

al DRIVE  

SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI) 

20/04/20 

EL SO I LA LLUM 

- ACT.1 Què és el so i la llum  SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI)I 

20/04/20 

- ACT.2 Propietats de la llum SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI) 

20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://sites.google.com/site/raconsmestral/teoria-matematiques/nombres-enters-i-coordenades
https://forms.gle/jfJwKRr4cZEXokKz8
https://forms.gle/5XumfCcXLtUDaZ1dA
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SISÈ 

- ACT.3 Propietats del so SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI) 

20/04/20 

- ACT.4 Preparo un experiment SÍ DRIVE 
(carpeta personal MEDI) 

20/04/20 

- ACT.5 Padlet (NOU) 

Enllaç: 

https://padlet.com/pablodmica/el_so_i_la_llum_mestral 

SÍ ONLINE AL PADLET 20/04/20 

PROJECTE PERSONAL 

- Començar a pensar un tema per 

desenvolupar un projecte personal. 

- Fer un llistat de temes a la llibreta 

verda de MEDI 

NO NO NO 

 

MÚSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Per fer les vostres pròpies  creacions amb 

el ritme i les veus. 

http://www.incredibox.com/v2/ 

NO NO 20/04/20 

Pràctica instrumental; continuem amb les 

notes de tota l’escala musical. 

- “En un mercat Persa” de Ketelbey 

seguint l’enllaç 

- “Over the rainbow” seguint l’enllaç 

NO aquesta 
setmana; 

més 
endavant. 

NO 20/04/20 

Seguiu i apreneu tot cantant: 

https://youtu.be/IIUPEtepF1Q 

1. Quin compàs pot tenir (binari o 

ternari)? 

2. En quins moments o frases hi ha 

més d’una veu cantant? 

3. Escriu l’estructura de la cançó (Ex: 

ABAB,  ABC-ABC, etc…) 

SÍ DRIVE 

(Document WORD a la 

carpeta personal música) 

20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://padlet.com/pablodmica/el_so_i_la_llum_mestral
http://www.incredibox.com/v2/
https://www.youtube.com/watch?v=HEV2cNbnNlk
https://www.youtube.com/watch?v=Nyzn1iN0U60&t=25s
https://youtu.be/IIUPEtepF1Q
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SISÈ 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Hola, com va tot?? M’agradaria fer-vos 

ballar una miqueta. Us deixo un enllaç amb 

una musiqueta que  m’agrada molt i espero 

que a tu també.  

Balla seguint el ritme de la música i anima’t 

i anima al pare, mare… a ballar amb tu.  

Et proposo que et gravin uns segons i m’ho 

enviïs, així et veuré i podré fer un muntatge 

amb la resta dels teus companys i 

companyes de classe.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcr

L1c0 

SÍ ENVIAR VÍDEO AL CORREU 

DEL CURS  

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

RELIGIÓ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Aquests dies que estem a casa et proposo 

fer-te cinc regals que no valen ni un euro. 

Has de seguir el que et demano i després 

quan ho  tinguis fet  m’ho envies. 

- El regal d’escoltar. Durant un 

minut estiguis en silenci i realment 

escolta. Després explica’m en una 

o dos línies que has sentit. 

- El regal d’abraçar. Abraça a algú 

uns minuts i explica’m com t’has 

sentit. 

SÍ DRIVE 

(Document WORD carpeta 

personal RELIGIÓ) 

20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcrL1c0
https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcrL1c0
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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- El regal de l’afecte. Ser generós 

amb petons, abraçades,... Després 

escriu-me que t’ha fet sentir això. 

- El regal del Somriure. És molt 

bonic tenir un somriure a la cara, 

per això et demano que et facis una 

foto amb el teu millor somriure i me 

la passis. 

- El regal de l’agraïment. Explica en 

dues línies que agraeixes.   

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/

