
 

 

RECOMANACIONS GENERALS 

● Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 
presentació donades al llarg del curs. 

● Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 
● No avançar-se a la programació.  
● El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre és un 

factor motivador pels nens i nenes.  
 

 

Àrea Activitats 

General 

Estimades famílies, 

Continuem oferint-vos un banc de recursos per a treballar. Són 
activitats de repàs de tot el que hem après fins ara on es posen de 
manifest diverses competències per a continuar desenvolupant 
aquests dies des de casa. No són activitats obligatòries, únicament 
són un suport que podeu fer de manera voluntària per a no perdre 
els hàbits de treball i l’autonomia que portem treballant des d’inicis 
de curs. 

Recordeu que per a qualsevol dubte podeu enviar un correu al tutor 
o tutora corresponent i farem el possible per a ajudar-vos. Així 
mateix, esperem rebre totes les feines en les que us hem posat 
termini el dia que s’ha indicat. Si voleu, a més a més, també ens 
podeu enviar altres tasques. Estarem encantats de veure com de bé 
esteu treballant! 
 
També hi ha una altra proposta que volíem fer-vos. Des de diferents 
hospitals  han creat la següent iniciativa:  

https://projectes.xtec.cat/consescat/portada/cartes-amb-cor-
educacio-i-sanitat-bateguem-juntes/  

Què us sembla si els ajudem? Feu un dibuix i feu-lo arribar al centre 
hospitalari que considereu. Allà el donaran a alguna de les persones 
que estan malaltes i que no poden rebre visites. 

Anglès 

- Recurs per a practicar Listening and Grammar (Past 
Progressive)A més a més, aprendreu com us pot servir aquest 
temps verbal per explicar contes/històries. Us animeu a gravar-
vos explicant-ne un? 
https://www.youtube.com/watch?v=UqC1h-vLbJI 
 

- Us voleu preparar un batut de plàtan?  
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-
games/order-the-sentences/banana-milkshake 
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- Voleu passar una molt bona estona aprenent coses sobre els  
animals i la natura? També podreu respondre quizzes, veure 
vídeos i descobrir històries estranyes però reals! 
https://kids.nationalgeographic.com/animals/ 

 
La Nicola ha preparat una activitat especialment per a vosaltres. Es 
tracta d’un listening amb una sèrie de preguntes per respondre.: 
 
Àudio: 
https://drive.google.com/file/d/1C7WCXvhHb_zwi-
5BOeODTVscjPboTlp6/view?usp=sharing 
 
Preguntes:  
https://drive.google.com/file/d/1CZQHs6ax-
x4gsw0MH_1gRJiPXog7sYni/view?usp=sharing 

Llengua catalana 

Al llarg del segon trimestre vam començar a llegir Wonder, però no 
el vam poder acabar. Hem pensat que seria bona idea de donar-vos 
una versió en PDF per tal que el pugueu llegir a casa durant aquests 
dies. La lectura d’aquest llibre és prioritària. També es poden  
realitzar els exercicis de seguiment del llibre a mida que es vagin 
acabant les diferents parts. 

Llibre: Wonder PDF 

Exercicis de seguiment de la lectura:  Wonder Cuestionarios 

           Us  proposem de  fer d’investigadors.. Haureu de lligar caps tot 
buscant per internet  quina relació existeix entre un senyor que es 
deia Thomas Austin, un país gegant com Austràlia, els conills, i un 
virus. Si, sembla estrany, però és una història digne de ser explicada. 

               Un cop trobis la informació escriu una redacció  on surtin tots els 
ingredients d’aquesta història. Sigues original! Pot arribar a ser 
humorístic (pels australians segur que no, però mai no plou al gust 
de tothom) 

 
Llengua 
Castellana 

 
El reportaje audiovisual 
Durante los próximos días debes realizar un reportaje informativo 
sobre un tema cercano a ti y que puedes realizar sin salir de casa. El 
formato debe ser audiovisual, por lo tanto debes grabar el reportaje 
en vídeo (formato mp4 o similar).  
 
Tienes todos los pasos a seguir en la siguiente ficha: 
Reportaje confinado (pauta) 
 
Y más pistas en el video :  
 https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA 
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Personajes muy animales 

Busca información sobre los personajes más animales de la 
literatura universal que la “nueva” profesora de Lengua Castellana 
cita en el video.  

Elige un personaje i escribe un texto explicando como es, en qué 
obra aparece, quien es su autor i cuál es el papel de ese personaje 
en la obra. Además puedes añadir un breve resumen de la obra i 
alguna imagen. 

Matemàtiques 

Geometria 

Lliçons G6-7, G6-8 i G6-9 Descarregar les fitxes  i fer les activitats 
proposades a la la mateixa fitxa (caldria imprimir-les) o a la llibreta 
de matemàtiques; i també al  llibre JUMPMath. 

Fitxa G6-7 Àrea dels rectangles 

Fitxa G6-8 Àrea i perímetre 

Fitxa G6-9 Àrea de figures compostes 

Jocs online - Per a treballar l’enginy, el raonament lògic i l’orientació 
espaial  
Pentómino 

Foto matemàtica 

Fer una “foto matemàtica” 

La fotografia ha de ser original i inèdita. La qualitat artística de la 
fotografia és important, però també ho és l'originalitat del títol i 
clara intenció de l’autor a reflectir-hi algun contingut matemàtic. 

Podeu veure alguns exemples en els següent enllaç: Presentació 
Activitat  EP 

Envieu la fotografia en format JPG i en alta resolució al correu 
electrònic de la persona tutora abans del dia 3 d’abril. 

TeleCangur – Entrenament Proves Cangur 2020 Noves propostes! 

Aquest curs participarem per primera vegada a les Proves Cangur de 
resolució de problemes matemàtics. De moment toca entrenar!  

https://www.cangur.org/telecangur/ 

Daus (I) - Feu unes partides al joc “Daus per multiplicar” i tria alguna 
de les altres propostes per practicar el càlcul i divertir-te. 

Daus per calcular 

Àrea de medi 

 

Aquesta setmana, us proposem dues feines: 

1- Sabeu que, abans d’haver-nos de quedar a casa, estàvem 
estudiant Espanya. Ja heu repassat l’Espanya física. Ara, el que us 
demanem és seguir amb la feina que havíem començat i acabar de 
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complimentar el mapa d’Espanya política, amb les comunitats 
autònomes, les seves províncies i les capitals d’ambdues coses. 
Tots teniu el mapa enganxat a la vostra llibreta de Medi, que vau 
portar cap a casa. 

Al blog de sisè teniu mapes interactius per practicar. 

2- Fer una tasca d’investigació. Si voleu, podeu generar un Power 
Point on expliqueu què heu descobert sobre els Virus i, en concret, 
sobre el Coronavirus. Aquí us deixem un petit guió/guia dels punts 
que podeu tractar: 

Els virus: Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el 
coronavirus? A qui afecta? A totes les franges d’edat? A tots els 
països? Els antibiòtics poden servir per lluitar contra els virus? Quina 
diferència hi ha entre un antiviral i una vacuna? Per què no hi ha ara 
mateix una vacuna contra el coronavirus? 

Àrea de Plàstica 

 
Aquesta setmana us proposem una activitat que inclou imaginació, 
expressió, creació i noves tecnologies! Us animeu a fer una 
historieta utilitzant la tècnica cinematogràfica de l’STOP MOTION? 
Per a que podeu fer els vostres vídeos de manera fàcil, us proposem 
que us descarregueu una aplicació al mòbil, gratuïta i fàcil d’utilitzar, 
com és LIFE LAPSE. Veureu que simplement heu d’anar fent 
fotografies i anar movent els objectes/personatges que apareguin a 
la vostra història i es crearà una pel·lícula en stop motion. 
Us deixem algun vídeo d’exemple per a que veieu a què ens referim. 
Que us divertiu molt! 
https://www.youtube.com/watch?v=MEglOulvgSY 
https://www.youtube.com/watch?v=xPVi_5JIeNE 
 
 
Aerogami – 13 maneres diferents de fer un avió de paper. 
Per als amants de la papiroflèxia i l’aeronàutica. 
https://maresipares.cat/com-fer-un-avio-de-
paper/?utm_campaign 
 

Música 

 
Cantar t’aportarà grans beneficis per a la salut i pot millorar el teu 
estat d’ànim. Escolta les cançons dels treus grups de música 
preferits: Txarango, Xiula, Doctor Prats, Oques Grasses,  Rosalia, 
Miki Nuñez...les pots buscar en versió karaoke i cantar-les. 
Dance monkey https://www.youtube.com/watch?v=q0hyYWKXF0Q 
Versió karaoke https://www.youtube.com/watch?v=wmfk9hqwkiE 
 
Aquests dies hi ha gent que posa música als balcons, canta i balla...i 
molts músics comparteixen cançons a través de les xarxes 
https://www.youtube.com/watch?v=9RnhVDTks3g 
Ballar també et permet gaudir de la músic a l’hora que fas exercici, 
ho pots fer amb Just Dance, si no tens el joc, al youtube trobaràs 
moltes coreografies de Just Dance. 
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Religió 
T’ATREVEIXES A CLICAR? JO DE TU NO HO FARIA!! 
https://view.genial.ly/5e7ca8d461cb290d8bef889d 

 

Educació Física  

Nois i noies benvinguts a la vostra pàgina d'Educació Física. Aquí 
aprendreu noves coses, estareu informats de les últimes notícies 
sobre l'activitat física i els hàbits saludables i anirem creant entre 
tots el nostre racó. Per fer-ho possible no oblideu comentar les 
entrades i donar la vostra opinió. 
https://educaciofisicaclaret.blogspot.com/ 

 

Tutoria Al bloc trobareu uns vídeos penjats amb una pregunta. Animeu-vos 
a   comentar-lo i donar la vostra opinió com feu a l’aula. 

 
 
 
 
 
 
LLocs web 

Blog de sisè del Claret: 
El blog de 6è del Claret 

Etapa 8-11 

ACOLLIDES:  

https://www.claretbarcelona.cat/ca/acollides-etapa-8-11 

Presentació: 
https://www.claretbarcelona.cat/sites/default/files/inline-
files/PropostaPastoralPasqua2020-fam%C3%ADlies.pdf  (dins 
d'aquest pdf ja tenen l'enllaç al powerpoint) 

Powerpoint: 
https://www.claretbarcelona.cat/sites/default/files/inline-
files/QuedataCasaViulaQuaresmaPasqua2020-8-11.pptx 
 
Per a aprendre més 
Per què no aprendre un altre idioma des de 0? Amb aquesta 
aplicació és molt senzill: DUOLINGO  Francès, italià, alemany...pot 
ser un bon moment per començar. 
 
Per a passar l’estona 
Web que enllaça a diferents jocs de taula per a jugar online: 
https://www.genbeta.com/web/seis-webs-algun-extra-para-jugar-
juegos-mesa-online-gratis-amigos 
Web amb jocs de taula per descarregar i imprimir: 
https://wwwhatsnew.com/2020/03/25/juegos-de-mesa-para-
imprimir-y-jugar-en-casa/ 
 

 
Que tingueu tots una bona setmana! 
Una abraçada, 
 
L’equip de 6è. 
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