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TASQUES RECOMANADES SETMANA 23-27 DE MARÇ DE 2020 

NIVELL: 6è 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

CALCULA: Heu vist els vídeos de la ManduKa del Super 3? És una 

noia que es grava tot fent receptes de cuina al costat de famosos. 

Doncs va, trieu una recepta que us faci il·lusió, agafeu la bàscula de 

casa i peseu i mesureu les quantitats de tots els ingredients. 

Després graveu-vos cuinant la vostra super recepta!! I més 

endavant podreu passar una bona estona editant el vídeo, podeu 

utilitzar qualsevol programa, però al projecte de StopMotion hem 

après a fer servir el “Moviemaker”, és un bon moment per recordar-

ho. 

LLENGUA 

CATALANA LLEGEIX: Sabíeu que ja ha sortit el nou número de la revista de 

l’escola? Doncs sí! Entreu a la pàgina web i feu el xafarder!! Surten 

entrevistes d’alumnes de 6è i també de mestres del centre, notícies 

d’esdeveniments de les colònies, entreteniments i molt més! Au, a 

què esteu esperant? I si tot i així no en teniu prou, a la web també 

hi ha penjats tots els exemplars de la revista dels altres trimestres 

i cursos. 

INFORMA’T: segueix mirant l’InfoK del Super 3. L’altre dia van fer 

un capítol especial en què els nens i nenes de Catalunya feien 

preguntes al president de la Generalitat sobre el coronavirus. 
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LLENGUA 

CASTELLANA CINETUBE: A partir d’aquesta setmana també anirem penjant a poc 

a poc alguns dels vídeos que vau estar creant des de casa al llarg del 

2n trimestre. És el moment oportú, no creieu? Justament ara que 

ningú pot sortir de casa vosaltres recomaneu pel·lícules als vostres 

companys/es!! Ideal! I segur que heu vist els vídeos dels alumnes de 

la vostra aula, però no la de l’altre 6è!!! Anoteu quina pel·lícula us ha 

agradat més i en parlem al tornar. 

ESCRIU: Segur que us passeu el dia fent videotrucades als vostres 

amics/gues, però perquè no practiqueu l’ús del correu electrònic i us 

expliqueu secrets, recomanacions, xafarderíssimes, opinions sobre 

els instituts que seleccionareu, etc. O també cartes pel correu 

postal. 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIAL 

INVESTIGA: la pàgina web de happylearning.tv hi ha molt vídeos 

d’història (prehistòria, edat antiga, edat mitjana, etc.) i de ciència 

(reproducció humana, fotosíntesis, el regne animal, etc.). De manera 

que us recomanem que escolliu el tema que més us agradi i en feu un 

Lapbook semblant al que vau fer en grup sobre els planetes del 

sistema solar. 

EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA: 

PLÀSTICA 

 

CREA: Has provat mai de fer una caricatura? Mira imatges per 

internet, de fet només ha d’exagerar alguns trets facials (si té el 

nas petit, dibuixar-lo minúscul i a la inversa). Prova de fer una 

caricatura dels membres de la família! Segur que rieu tots una bona 

estona! 
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I si amb tot això no en teniu prou, us proposem que proveu de posar en pràctica un 

“Scape Room” En busca del Dr. Brown. No sabeu què és? Recordeu a principi de curs 

que vam fer un joc on havíeu de superar proves i aconseguir obrir una caixa? Doncs 

vindria a ser el mateix. Us proposem que prepareu l’ScapeRoom per als vostres 

germans/es, pares, etc. o que ells us ho preparin per a vosaltres. Serà molt divertit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER CERT, NO OBLIDEM QUE JA HA ARRIBAT LA... 

 
 

Si teniu alguna llavor per casa planteu-la i cuideu-la. Si la mimeu molt ens agradarà veure el resultat 

quan tornem a classe. 

 Esperem retrobar-nos ben aviat. 

 Atentament, 

 L’equip docent 
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Benvolgudes famílies, 

  

Segona setmana d’activitat física! 

● Recordeu que sempre abans i després de realizar activitat física hem de fer un bon 

escalfament i estiraments. 

 
● Joc de “La Oca”: 

 

 
● Ballar amb la família, zumba kids !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

  

●  Recull de jocs: 

  

1. Terra, mar i aire: Terra ( ens quedem al mateix lloc on som ) Mar ( saltem a l’altra banda 

d’on som ) Aire saltem amunt i piquem de mans. 
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2. Simón, simón diu...: Les coses que digui en Simón les haurem de fer...per 

exemple...Simón Simón diu que saltem ( haurem de saltar ) però si diu...Diu que saltem ( 

com que no ho ha dit el Simón no ho hem de fer ). 

3. Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser descoberts. 

  

  

● Treballar la motricitat fina: 

1. Aprendre i/o practicar com es lliguen els cordons de les 

sabates. 

 
 

2.  Aprendre i/o practicar com es doblega la 

roba.   
  

 
 
 

3. Jugar al joc del cordó amb les mans 

(adjuntem tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=UQve5I06

FO8 

  

Esperem retrobar-nos ben aviat. 

Atentament 

L’equip docent 

 
 

 
 
 
 


