TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS INFANTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

6è

SETMANA 11/05 a 15/05

FOTO! 
Un cop més. a l’encapçalament de les tasques que us proposem us hi
deixem un 
enllaç amb les fotos que ens heu fet arribar aquests dies en què hi
sortiu vosaltres. No oblideu d’anar enviant al correu electrònic de la vostra
tutora /del vostre tutor les imatges!
https://photos.app.goo.gl/12KdevL8qGHYEWyB9
RECORDEU DE TENIR INSTAL·LAT A LA TAULETA O MÒBIL EL NAVEGADOR PUFFIN BROWSER

Si algun enllaç no s’obre directament, recordeu de copiar-lo i enganxar-lo a la barra de
dalt del navegador Mozilla Firefox o Puffin Web Browser.

ÀMBIT MATEMÀTIC 
(recordeu de seguir les indicacions respecte de treballar els
temes nous de superfície, volum, probabilitat, angles i percentatges, i anar fent
exercicis a poc a poc durant les setmanes de confinament). Els enllaços online
proposen el treball específic sobre aquests procediments matemàtics. Endavant!
1) PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (I). Ens endinsarem, a poc a poc, en els successos possible,
impossible, segur. Coneixerem els conceptes de freqüència absoluta f(a) i freqüència relativa f(r),
enteses com el nombre de vegades que apareix una dada o bé la divisió entre el nombre de vegades
que apareix una dada i el nombre total de dades.

Podrem calcular percentatges a partir de les dades d’una mostra mitjançant una regla de tres.
Observa el procediment general:
Imaginem que podem escollir boles de dins d’un què hi ha 40 boles vermelles i 80 boles verdes. Per
tal de conèixer el percentatges de boles verdes, seguim els següents passos:
a) El nombre total de boles és 120. Així, les 120 boles (entre vermelles i verdes) representen el 100%.
b) El nombre de boles verdes és de 75. Volem conèixer-ne el percentatge.
Fixa-t’hi:
120 boles ---------------- 100%
80 boles ---------------- ? (no ho sabem)
Operem (sempre es duu a terme la mateixa operació, canviant els nombres que pertoca):
? = 80 x 100 / 120 = 8.000 / 120 = 66,7 %
Efectua les activitats ràpides curtes per tal de tenir un primer contacte.

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud15/unidad15.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud14/unidad14.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu5.html
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/p196/ind
ex.html
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/CUARTO/Matematicas/activida
d12_2_nueva/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143304_P209/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143304_P210/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143304_P211/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143304_P212/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143164_P209/es_carcasa.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143164_P210/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143164_P211/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recurs
os/la/U15/pages/recursos/143164_P212/es_carcasa.html

http://www.uco.es/~ma1marea/alumnos/primaria/indice.html (cal seleccionar “probabilidad”)

2) TASCA-REPTE MATEMÀTIC. QUANTA AIGUA CONSUMIM?
Completeu, aquesta setmana, un nou itinerari de treball matemàtic. Haureu de fer tasques relacionades
amb l’embassament de La Baells (riu Llobregat). Comprovar la capacitat d’un bric de llet, treballar amb
unitats de capacitat, tipus de recipients… Vigileu! On apareix l’activitat “ItiCub”, feu servir un bric d’un litre de
llet o suc. Apareix un quadern virtual. Cal que aneu completant les activitats proposades en un
quadern/llibreta, com és habitual.
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5M23/index.html#p=6

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.
US ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) JOC DE PROGRAMACIÓ Escolliu “I’m a player”, l’edat entre 9 i 12 i comenceu a jugar! Accediu primer
al tutorial i, després, programeu el robot per tal d’arribar a casa. Compte! El camí serà cada cop més difícil!
https://botlogic.us/#sthash.N4MhIxjH.WK5dsG6u.dpbs
2) LABERINT ANGRY BIRDS PROGRAMACIÓ! Avanceu en el procés de programació. Després de mirar
el tutorial, afegiu blocs d’accions a la zona central (d’aquesta manera, estareu programant l’ocell per tal que
atrapi el porquet). Un cop tingue les accions clares, pitgeu “ejecutar” i els vostres desitjos de moviment es
faran realitat!
https://studio.code.org/hoc/1

PLATAFORMA MATIFIC! (segona setmana d’ús)
Accediu a l’enllaç i escriviu, a “Inicio de sesión”, el vostre USUARI i la CONTRASENYA
que ja teniu al correu electrònic. Després, podeu saltar la introducció. Escolliu, a l’esquerra,
l’opció “Tareas escolares” o bé “Curso completo” i ja podeu començar l’aventura.
Feu les activitats a poc a poc. Teniu molts dies per endavant, donat que la plataforma estarà
disponible durant totes les properes setmanes. Endavant!
https://www.matific.com/es/es/home/

A MÉS A MÉS… BATERIA DE RECURSOS PERPÈTUA, sempre disponible (activitats de revisió,
ampliació i avenç, que heu de seqüenciar i fer progressivament, si acabeu la feina específica que
hem indicat al començament). És una proposta de treball que podeu adaptar als vostres horaris i
que, en cap cas, s’ha de fer tota seguida. Apareixerà cada setmana en aquest espai, perquè en
tingueu constància.

1- RECURS DE TREBALL DELS PROCEDIMENTS MATEMÀTICS.
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/Programa/mates
_rdi.htm
2- MATEMÀTIQUES ONLINE (a la franja esquerra de la pantalla, podeu seleccionar els temes de
treball, amb enorme varietat de propostes).
https://www.matematicasonline.es/primaria6/6primaria1.html

3- VEDOQUE recursos matemàtics lúdics.
https://vedoque.com/sec.php?s=6
4- CEREBRITI (jocs de càlcul mental variats i molt recomanables, optimitzats per a mòbil i tauleta:
proveu de copiar l’adreça i obrir-la amb el navegador Puffin Browser).
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-rapido

5- ACTIVITATS FLASH GENMAGIC sobre UNITATS DE MESURA (long.,cap.,mass.,temps,escales…)
https://www.genmagic.net/repositorio/thumbnails.php?album=2

6- PÀGINA D’EXERCICIS RÀPIDS (aneu treballant de forma progressiva els procediments
proposats, una mica cada dia). És d’accés LIMITAT: només podreu fer unes 20 propostes de
l’apartat que escolliu cada dia. Després, cal esperar l’endemà (si no, dona opció de subscriure-us,
malgrat no cal fer-ho perquè ja tenim suficients recursos de treball).
https://es.ixl.com/math/6-primaria

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.
US ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ
1) TASCA-REPTE MATEMÀTIC: Aquest quadern virtual et proposa un repte de resolució matemàtica
adaptat a la determinació de PESOS . Cal treballar les diferents unitats de massa, pesos variats,
efectuar pesades, combinacions de masses i resoldre enigmes. Atenció! Fes les operacions a la
llibreta a partir de les instruccions que trobaràs en cada pàgina!

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT3M25/index.html#p=7

2) TALLER DE LES UNITATS DEL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (longitud, capacitat i massa). En cada
apartat, escolta les explicacions i completa els exercicis. Fixa-t’hi molt bé, perque cada bloc té diverses
propostes d’exercicis a la part de dalt, a la dreta.
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2010051113_9131039/false
3) TREBALL AMB LES RELACIONS ENTRE ELS ANGLES (cal llegir molt bé i aplicar les operacions de
conversió).
https://www.matematicasonline.es/flash/medida_angulos.html
4) OPERACIONS COMBINADES! Recorda la jerarquia estudiada per tal de trobar els resultats de les
operacions. Som-hi!
http://www.genmagic.net/mates4/jerarquia_opera_c.swf

5) PÀGINA D’EXERCICIS RÀPIDS PERPÈTUA (treballar a poc a poc, de forma progressiva)
https://es.ixl.com/math/4-primaria

PLATAFORMA MATIFIC! (segona setmana d’ús)
Accediu a l’enllaç i escriviu, a “Inicio de sesión” , el vostre USUARI i la CONTRASENYA
que ja teniu al correu electrònic. Després, podeu saltar la introducció. Escolliu, a l’esquerra,
l’opció “Tareas escolares” o bé “Curso completo” i ja podeu començar l’aventura.
Feu les activitats a poc a poc. Teniu molts dies per endavant, donat que la plataforma estarà
disponible durant totes les properes setmanes. Endavant!

https://www.matific.com/es/es/home/

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.
US ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
(recordeu de seguir les indicacions respecte de treballar
progressivament els temes nous 7, 8 i 9 , i anar fent exercicis a poc a poc, durant les
setmanes de confinament).
Llengua Catalana
1) REPTE LINGÜÍSTIC! En aquest cas, el centre de treball és la LECTURA DE TEXTOS EN VEU
ALTA. Treballarem les actituds davant la lectura, en la seva vessant de COMUNICACIÓ davant dels
altres. A l’exercici núm. 3 no podreu escoltar la conversa que s’indica, però intenteu igualment de
respondre les qüestions tot efectuant una deducció. Recorreu, també, les vocals obertes i tancades
i fareu treball de diccionari. ATENCIÓ! Prepareu un breu text que haureu de llegir en veu alta.
Graveu, en horitzontal, un petit vídeo (de menys d’un minut) i envieu-lo al nostre correu.
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5L09/index.html#p=7

2) TREBALL DE REVISIÓ DEL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (CC). Llegiu i reviseu la naturalesa
del CC, treballada a l’aula. De primer, però, consulteu l’explicació simplificada del document visual
que us proposem. Seguidament, aplieu-repasseu les explicacions. Finalment, avantureu-vos a
executar les tasques online. Veureu que el darrer link és un pdf descarregable que aborda els tipus
de CC i uns proposa de substituir-ne per pronoms. Endavant!
https://www.youtube.com/watch?v=dxFUYN9jGns
http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/comcir.htm
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/funcions/html/section_10.htm?&skin=default&js=http://clic.xt
ec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic
.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_09/activitats/920.htm
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_08/activitats/843.htm
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_09/activitats/939.htm
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_09/activitats/940.htm
https://blogs.cpnl.cat/intermedilhospitalet/files/2017/03/PRONOMS-CC-CPrep.pdf

3) TREBALL DE SUBSTITUCIÓ PER PRONOMS FEBLES (MOLT INSTRUCTIU!). La setmana passada
ens vam apropar a la revisió global dels complements verbals, amb la corresponent substitució per
pronoms. Finalment, a partir de l’ACTIVITAT 11, substituïu pronominalment els CC indicats.
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02_
05.htm

4) No oblideu de completar cada tarda el DIARI PERSONAL on hi podeu plasmar les impressions,
activitats i emocions del dia viscut (com us heu sentit, com heu passat el dia…).

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.
US ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

5) BATERIA D’ORTOGRAFIA PERPÈTUA (activitats de treball de l’ortografia desplegada a l’aula,
que podeu fer a poc a poc i tornar a repetir, al cap d’un temps, per a consolidar l’ortografia).
Apareixerà cada setmana en aquest espai, perquè en tingueu constància.

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html

PLATAFORMA DICTAPP!
Aquesta plataforma, durant un temps indeterminat GRATUÏTA, us permet de fer dictats de
forma autònoma. Només heu d’accedir a través de l’enllaç que us facilitem i entrar amb
l’usuari usuariprova@dictapp.cat i la contrasenya 1234 (accedireu directament a la llista de
dictats, tot i que també hi podreu entrar clicant a “Fer el dictat sense professor” ) És genial i
suposa una gran ajuda en la pràctica i millora de l’ortografia. ENDAVANT!

https://democat.dictapp.cat/public/login

LLEGIU UNA MICA CADA DIA, TAL I COM HO FEM AMB NORMALITAT A L’ESCOLA
(CLAU!)

Llengua Castellana
1) TRABAJO ESPECÍFICO COMPLEMENTOS VERBALES. La siguiente batería incluye elementos
de repaso teórico (con apoyo visual) y una serie de propuestas que deben permitirte cerrar el
repaso definitivo de indentificación de complementos verbales (CD, CI y CC) con sustitución de
pronombres.

CD(complemento directo)
https://www.slideshare.net/apuntesdelengua.com/complemento-directo-complemento-indirecto-34
48483?ref=https://hablandodetodounmucho.jimdofree.com/sintaxis/el-complemento-directo/
https://www.youtube.com/watch?v=30rc0zwPg-k&feature=emb_logo

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-complement
o-directo-l7213
http://www.xtec.cat/~jgenover/cdir1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/cdir2.htm
https://www.educaplay.com/learning-resources/543054-objeto_directo_e_indirecto.html

CI 
(complemento indirecto)
https://www.slideshare.net/caviam/el-complemento-indirecto-11220437?ref=https://hablandodetod
ounmucho.jimdofree.com/sintaxis/el-complemento-indirecto/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/17
4/html/interactivo/datos/01_Lengua/act/U12/1203_01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AZJIt6x2gUc&feature=emb_logo
http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/combinacion_CDCI_1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/cindir1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/cindir2.htm
http://agrega.juntadeandalucia.es/taller/ivalric/20112012/ODE-a229ec56-8843-30f8-b153-e06ad4ac0f
b3/La%20oracion%20simple/CD_CI.htm

CC(complemento circunstancial)
https://www.slideshare.net/JoseLuisHerrarte/complemento-circunstancial-17016985?ref=https://ha
blandodetodounmucho.jimdofree.com/sintaxis/el-complemento-circunstancial/
https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4&feature=emb_logo
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/08/simple/udis/complemento_circunstancial/index.html

(teoría e interesantes ejercicos)
http://www.xtec.cat/~jgenover/ccirc1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/ccirc2.htm
http://agrega.juntadeandalucia.es/taller/ivalric/20112012/ODE-a229ec56-8843-30f8-b153-e06ad4ac0f
b3/La%20oracion%20simple/Cicunstanciales.htm

2) REBATIR OPINIONES (TEXTO). A continuación te presentamos un breve texto en el que alguien, de
forma anónima, escribe su opinión sobre la época de confinamiento en casa. Te pedimos que lo leas
y que, a continuación, en folio en blanco o directamente a ordenador, escribas tu propia opinión
rebatiendo lo que dice el personaje en cuestión (es decir, debes escribir opiniones bien
argumentadas que sea contrarias a lo que dice). Utiliza expresiones trabajadas en clase como <<Bajo
mi punto de vista>>, <<Opino que>>, <<Según mi opinión personal>>, <<Creo que…>>.

Parece que los días de confinamiento están llegando, al menos parcialmente, a su fin.
Personalmente, el cierre del colegio me pareció un acierto, porque las clases son siempre
una obligación y suponen una tortura en toda regla.
Bajo mi punto de vista, poder estar en casa sin hacer nada de nada ha sido genial.
Todos hemos comprobado que los horarios no sirven de mucho, así como tampoco las
tareas escolares ni el estudio. En mi caso me he dedicado a jugar a la videoconsola
todo el día y a no hacer caso a nadie. En mi opinión, el hecho de no haber realizado
ninguna actividad de las propuestas por mis maestras y de haber roto las normas de
confinamiento saliendo a jugar a escondidas ha supuesto un regalo.
Creo que esta situación tiene que alargarse porque, así, las niñas y los niños seremos
inmensamente felices.
RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC.
US ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

3) Aquest enllaç l’inclourem cada setmana perquè contempla diferents tipologies de text que podeu
anar seqüenciant a poc a poc. ↓
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285153076/contido/i ndex.html

4) BATERÍA DE ORTOGRAFÍA PERPETUA (I y II) (actividades de trabajo de la ortografía desplegada
en el aula, que podréis ir haciendo poco a poco y repetir, si lo deseáis, para consolidar la
ortografía). Aparecerá cada semana en este espacio, para que tengáis constancia de ello.

(I)  http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm (interactivos y para imprimir)
(I) http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html (escoged, en la columna izquierda, el
apartado a trabajar progresivamente; podéis ejecutar uno cada semana).

LEED

UN POCO CADA DÍA, COMO LO HACEMOS NORMALMENTE EN EL COLEGIO

(CLAVE!)

Llengua Anglesa
Reading 3. Read about Anna and answer the questions. Check your answers when
you finish.  http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-6/
Past Simple: https://www.engvid.com/past-simple-tense/
Practice “past simple”. Watch the video and answer the questions. When you have completed
your activities click “FINISH”. After that, click “Email my answers to my teacher”, write your full name, your
level/group, your school subject and your teacher email. Then, click “Send”.
.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/Past_simple/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv
Practice “past simple”. When you finish send me your answers.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/Past_simple/Simple_Past_Tense_ts35901ms
Daily routines. Past tense in English.
https://www.youtube.com/watch?v=ool2Whw--7Y
What did you do yesterday?. Write ten sentences. Send me your sentences ( five
affirmative and five negative). Remember: write your name, surname and class,
please.

The Stranger by Norman Whitney
https://www.youtube.com/watch?v=1Iv-Ttr_Xm8
Listen and read chapter 1 and chapter 2 and match the questions with the answers.
When you finish send me this exercise, please.

1

What was the name of the village?

On Monday, 4th January, 1965

2

What did the stranger look like?

The Corner Shop

3

What did he want to buy?

Anna

4

Where was Mr Smiths’ house?

In late January

5

What was the name of the shop?

It sold village products

6

When did The Corner Shop open?

Miss Brown

7

Who was the village schoolteacher?

It was Woodend

8

Who was the new assistant?

He was tall and had dark hair

9

When did she start to work?

A house

What did The Corner Shop sell?

It was in the corner of Main Street and
Church Lane

10

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI 
(recordeu de seguir les indicacions
respecte de treballar els temes nous de La Matèria i La reproducció / La població i
Les activitats econòmiques a poc a poc, durant les setmanes de confinament).)
Medi Natural
1) REPTE DE REVISIÓ DE LA LLUM I ELS MIRALLS. per què ens veiem, al mirall? Recapitulem a
partir dels coneixements atresorats sobre llum, reflexió, refracció i tipus de miralls, tot apropant-nos
a les inversions laterals (recordeu com es veien les lletres projectades sobre un mirall pla). Cas que
disposeu de cel·lofana dels colors indicats, podeu fer els experiments.
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT6N11/index.html#p=6
2) ABORDEM LA REPRODUCCIÓ HUMANA. Iniciem, aquesta setmana, la descoberta de la funció de
reproducció amb un recorregut pels aparells rerproductors masculí i femení, Prèviament,
efectuarem una aproximació a les fases de la reproducció.
https://www.youtube.com/watch?v=fMPqh9MByU0
https://www.youtube.com/watch?v=PHsd1TkAdAc
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/772731-l_aparell_reproductor_masculi.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/782858-aparell_reproductor_femeni.html
RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC. US
ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

NASA que aborden tots els

3) ESPECTACULAR! A
 ccés perpetu a jocs proposats per la 

elements de l’espai de forma lúdica. Cada setmana trobareu aquest enllaç. GAUDIREU MOLT!
Aneu completant aquells apartats que encara no heu visitat, sense pressa i de forma sempre
complementària i optativa.

https://spaceplace.nasa.gov/sp/menu/play

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ
1- Aquesta setmana us proposem que completeu un itinerari de treball basat en la relació entre les
abelles i les flors.. Haureu de fer activitats relacionades amb la importància del pol·len, el procés de
fecundació de les flors, l’experiència d’obrir algun fruit i observar-ne l’interior, les espores en les
falgueres, els canvis estacionals de les plantes i la importància de les abelles en la pol·linització. També
reflexionareu sobre la incidència de la llum. Veureu que apareix un quadern virtual. Cal que aneu
completant les activitats proposades en una llibreta, tot efectuant, després, els enviaments al correu.

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT3N08/index.html#p=7

2) Prosseguim amb el treball de les FORCES i les MÀQUINES.
http://www.genmagic.org/fisica/fc1.swf
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_4/cmedio/las_fuerzas/las_fuerzas.html
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/02/index.html

Medi Social
1- Treball sobre les ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRA i els CLIMES D’ESPANYA I EUROPA.
Investigueu sobre les ubicacions dels grans climes del nostre planeta. Aprendreu les característiques dels
climes d’Espanya i Europa i podreu consolidar els coneixements tot posant-vos a prova amb els enllaços
online:
A- ZONES CLIMÀTIQUES I CARACTERÍSTIQUES DELS CLIMES
https://es.slideshare.net/jtafallamonferrer/les-zones-climatiques-de-la-terra
https://www.youtube.com/watch?v=r4mYUg-VHz0
https://www.youtube.com/watch?v=TQS05QfCnxE

https://sites.google.com/a/xtec.cat/estudiem-espanya/el-clima-i-la-vegetacio-1
B- PRÀCTICA D’UBICACIÓ DE CLIMES I CARACTERÍSTIQUES

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/climas-de-espaa/
599b77cd-05b6-4685-a214-753edb559213
http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/climes_mon_ca/html/section_1.htm?&js=http://clic.xtec.cat/qv
_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/q
v_viewer/dist/html/css/

2- VÍDEO DEL <<QUÈ, QUI, COM>> I ESPECTAULAR GALERIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC. Paga la
pena una visualització en família. Cal ser molt conscients de l’impacte de les nostres accions sobre el
clima. Què cal saber, sobre el canvi climàtic? Document explicat per reconeguts especialistes de forma
amena i entenedora. L'última dècada ha estat la més calenta dels darrers cent cinquanta anys. Avui dia ja no
hi ha dubte que la Terra està a les portes d'un canvi climàtic global. Però en què consisteix exactament?
Quines conseqüències tindrà?
https://www.youtube.com/watch?v=0p0ZKYjHof8
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/cambio-climatico/fotos/1/2

RECORDEU QUE CAL ENVIAR CAPTURA DE LA TASCA O ARXIU ADJUNT AL CORREU ELECTRÒNIC. US
ELS RESPONDREM I VALORAREM ADEQUADAMENT.

ENLLAÇOS ALUMNES AMB ADAPTACIÓ

1) VISUALITZACIÓ GLOBAL D’ELEMENTS DE LA HISTÒRIA. 
Un cop introduïts els
períodes històrics, arriba el moment de 
veure’n els elements clau en el següent vídeo.
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/17_primaria_innova
ciones/video1.html

2) JOCS D’HISTÒRIA, AMB UN TRIVIAL ENTRETINGUT.

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/04/animaciones/a_fb_trivia_v00.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/rally_hist
oria/index.html

ATENCIÓ!!!
Complementeu les visualitzacions de Medi amb 
petits esquemes que podeu

efectuar a la llibreta.

Accediu a l’aplicació Youtube i 
cerqueu vídeos complementaris
, si voleu, per tal
d’enriquir el treball de Medi.

Artística (música)
Realitzar les activitats que es proposen:
https://www.youtube.com/watch?v=8i_Llys3gOM

FLAUTA
Podeu realitzar l’activitat directament a l’ordinador o amb la vostra flauta.
https://aprendomusica.com/const2ca/07huahuanaca/huahuanaca.html

PÍNDOLA PLÀSTICA
Proposta!
Us proposem de crear obres variades tot present com a punt de partida la tècnica del
puntillisme. Us oferim diversos recursos per tal que disposeu d’un model. Podeu crear
lliurement, però en qualsevol cas el darrer vídeo mostra, pas a pas, un procediment fàcil.

https://www.youtube.com/watch?v=e1eXQAZkN0Y

https://www.youtube.com/watch?v=MTNgz8qGKQg

https://www.youtube.com/watch?v=0O8ZVlRcLIs

https://www.youtube.com/watch?v=0z4aWdyItJw

EDUCACIÓ FÍSICA
Aquesta setmana treballarem l'acrosport. Segurament no us vindrà de nou aquesta paraula,
ja que ja hem treballat aspectes relacionats amb aquest tema anteriorment.
La tasca que us animo a fer consisteix en buscar figures que pugueu fer amb les persones
que viviu a casa, però sobretot, tingueu en compte els rols i vigileu amb la seguretat.
En aquesta web parla sobre els rols, els aspectes tècnics importants i les normes de
seguretat bàsiques. Llegiu tota la informació abans de practicar res, sobretot la part dels
"agarres". És una activitat molt bonica però sempre tenint en compte totes aquestes coses
que s'expliquen en aquest enllaç:
http://micaferin.weebly.com/acrosport.html
http://www.mouelcos.cat/?p=136 (Aquí també trobareu recursos)
Em podeu enviar al meu correu (esterefcomtes2020@gmail.com) fotos o gravacions fent les
figures. Fins i tot, podeu crear una coreografia de diferents figures amb una música. Ànims!

ACTIVITATS ADAPTADES
CATALÀ:
ADAPTACIONS LLENGUA CATALANA
Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us
proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i algunes
apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que
feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:
yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com.
COM HA ANAT AQUESTA SETMANA??? RECORDEU QUE HEU
DE TREBALLAR UNA MICA CADA DIA, I LLEGIR MOLT.
LA LECTURA DE CONTES US PORTARÀ A VIATJAR I VIURE MIL
UNA AVENTURES.
AQUESTA SETMANA US PROPOSEM 2 NOUS REPTES.
US ANIMEU?????
REPTE 1:
VOLEM QUE AJUDEU ALS PARES A PENSAR UN MENÚ SETMANAL.
RECORDEU QUE HA D'ÉSSER MOLT SALUDABLE.
CAL PENSAR EN TOTS ELS ÀPATS:
-ESMORZAR
-DINAR
-BERENAR
-SOPAR

REPTE 2:
ARA , DESPRÉS DE PENSAR EN TOT EL QUE VOLEU
MENJAR, CAL QUE FEU LA LLISTA DE LA COMPRA PELS
PARES.
FEU MOLT BONA LLETRA PER TAL QUE EL PARE O LA
MARE HO PUGUIN LLEGIR BÉ.

RECORDEU QUE ARA NO ÉS
ACONSELLABLE QUE VOSALTRES ANEU
MERCAT.
PERÒ SÍ, AJUDAR A DESAR LA COMPRA!!!!

AL

I

AQUÍ US DEIXEM ALGUN MODEL DE COM HO PODEU FER!!!
BON PROFIT!!!!

BONA SETMANA A TOTS I TOTES!!!!

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

APPS:

JOCS DE LECTURA
Penjat i Lligat
ICuadernos Rubio
Petit lector 1

PICA LLETRES
ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ

Saps llegir 1
Saps llegir 2

Cursive Writing Wizard - Handwriting

Petit Escriptor 2

MATEMÀTIQUES
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html

https://www.arcademics.com/games/grand-prix

https://www.arcademics.com/games/space-race

https://www.tablasdemultiplicar.com/

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html

https://es.ixl.com/math/

APP

EMAT
bmath
ICuadernos Rubio

Aula Itbook

Matemáticas 6 años
Matemáticas 7 años

RELIGIÓ
Hola nois i noies!
Avui farem un treball de recerca. Us deixo unes imatges i la vostra tasca és
descobrir de quin edifici es tracta.

● Quin és el nom complet de l’edifici?

____________________________________________________________

● En la següent foto podeu veure la imatge de la:

____________________________________________________________

● Ara et toca a tu, busca informació sobre la teva església: història, quines
activitats s’hi realitzen…

