
  
 

TREBALL PER A  6é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
9.30-10:30 

- Connexió a les 9:30 hores per Hangouts Meet amb els 

alumnes. 

- TUTORIA : Parlar amb els alumnes per explicar la 

planificació de  la setmana.  

CASTELLÀ 
11:00-12:00 

- Conexión a les 11 horas por Hangouts con los alumnos. 

- Libro de texto de Castellano “La Novela” (Página 30). 

- Leemos y hablamos de este punto. 

- Hacemos los ejercicios 31,32,33,34 y 35 (Página 32) 

- Corregimos oralmente el ejercicio por videoconferencia a 

las11’50 horas. 

ART I 
CREATIVITAT 

12:00-13:00 

És hora de crear “L’expo ideal” del nostre amic Hervé 
Tullet a casa! 

  
Ajunteu totes les obres que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i 
decoreu una paret, una finestra i presenteu-la d’una forma 
creativa.  
  
Si heu fet algun treball artístic més, li podeu dedicar un espai 
també. 
  
Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal 
de nom de l’alumne”.  
  
Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra 
vostra detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als 
museus.  
Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto 
de la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo 
(1-2 min) i enviar-la.  
  
Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que 
han fet també el mateix treball que vosaltres!. 
EXPO IDEAL 
 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0


  
 

Dimarts, dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 
9:30-10:30 

Sessió número 3 del Projecte: Cinema mut.  
Hui treballarem els efectes especials i coneixem a un gran 
personatge! 
I reflexionarem sobre LA QUALITAT DE LA NOSTRA IDEA 
per a crear una pel·lícula.  

ANGLÈS 
11:00-12:00 

a. Rutina 
b. Comprensión lectora: páginas 203 y 204 (para entregar) 
c. Expresión oral : preparar la exposición de este tema 
d. Gramática:    ejercicio 1 
                      ejercicio 2 

SOCIALS 
12:00-13:00 

 Connexió a les 12:00 hores per Hangouts amb els 
alumnes. 

 Llibre de text de C. Socials - Els Sectors Econòmics (des 
de la pàgina 7 fins a la 12). 

 Planificar i dissenyar  un mapa mental sobre els Sectors   
Econòmics : Primari, Secundari i Terciari. 

  ecorda per realit ar un mapa mental, col locarem la idea 
principal o paraula clau en el centre d’una fulla de paper 
 taman  A  o A  . A continuació afegirem totes les idees 
que es relacionen amb aquesta paraula o idea per mitj  de 
ramificacions i línees en el sentit de les agulles del rellotge. 
 tilit arem la major quantitat imatges i colors, t’ ajudaran a 
una millor retenció de la informació. 

 Revisem el treball fet a les 12:55  hores per videotrucada. 
(Activitat obligatòria) 

 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 

Tertúlia dialògica: Misteri en la mansió Lumpini.  

Fins al capítol 6. 

RECORDEU: Heu de seleccionar fragments i justificar les raons 

per les quals ho feu. Heu de compartir-ho en la tertúlia i enviar-

ho al correu.  

CASTELLÀ 

11:00-12:00 

- Conexión a les 11 horas por Hangouts con los alumnos. 

- Segunda sesión: Libro de texto de Castellano “La Novela” 

   (Página 30). 

- Leemos y hablamos de este punto. 

- Hacemos los ejercicios 36,37,38 y 39 (Página 32) 

- Corregimos oralmente el ejercicio por videoconferencia a         

las11’50 horas. 

https://drive.google.com/open?id=1G_-hRA4Rygjrxf_VYBlZjU-Nvrdb1jqq
http://www.autoenglish.org/gr.quwords.i.htm
http://www.autoenglish.org/basic/gr.count.i.htm


  
 

ART I 

CREATIVITAT 

12:00-13:00 

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1- Un curtmetratge per a reflexionar quan important és ajudar 

als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 

2- El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

 Pareu atenció, als plànols, a la narrativa, als recursos que 

s’utilit en, penseu en la vostra pel·lícula! 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

SOCIALS 

9:30-10:30 

 Connexió a les 09:30 hores per Hangouts amb els alumnes. 

 Segona sessió: Llibre de text de C. Socials - Els Sectors 
Econòmics. 

 Acabem el  mapa mental sobre els Sectors Econòmics : 
Primari, Secundari i Terciari. 

  ecorda per realit ar un mapa mental, col locarem la idea 
principal o paraula clau en el centre d’una fulla de paper 
 taman  A  o A  . A continuació afegirem totes les idees que 
es relacionen amb aquesta paraula o idea per mitj  de 
ramificacions i línees en el sentit de les agulles del rellotge. 
 tilit arem la major quantitat imatges i colors, t’ ajudaran a 
una millor retenció de la informació. 

 Revisem el treball fet a les 12:55  hores per videotrucada. 

 Fotografieu el treball i envieu la imatge del mapa mental 
al meu correu alicia@cdstana.com . 
(Activitat obligatòria) 

ANGLÈS 

11:00-12:00 

a. Rutina 
b. Comprensión lectora: página 208 
c. Home Schooling: página 215 y 220 
d. Números cardinales 
e. Expresión oral: preparar la exposición de este tema 

MATEMÁTICAS 

12:00 - 13:00 

Seguimos con las fracciones. Después de haber terminado el 

primer bloque que nos ha servido como repaso de los 

contenidos trabajados en quinto, empezamos a aplicarlos en 

tareas de nivel de sexto. 

Nos conectamos al meet y se hará clase explicativa, luego 

realizaréis ejercicios y luego los corregimos y solucionamos 

dudas. 

 

 

 

https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4
mailto:alicia@cdstana.com


  
 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 
Fitxes de repàs de continguts mínims del curs:  

MATEMÁTICAS 

11:00 - 12:00 

Realizaremos un socrative sobre las fracciones, donde 

pondremos en práctica contenidos ya trabajados y así saber 

qué contenidos tenéis claros y qué otros tenéis que seguir 

repasando. 

TUTORIA 

12:00-13:00 

- Connexió a les 12 hores per Hangouts Meet amb els alumnes. 

- TUTORIA : Parlar amb els alumnes per  Hangouts com ha 

anat la setmana.  

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU alicia@cdstana.com                    guillermo@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://drive.google.com/open?id=1i-t7r0mmG2631AWkNHitA_p8sjzJyMHg
mailto:alicia@cdstana.com
mailto:guillermo@cdstana.com

