
  
 

TREBALL PER A  6é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 25 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
9.30-10:30 

- Parlar amb els alumnes a les 9:30 hores per  Hangouts Meet  
de la planificació setmanal. 

CASTELLÀ 
11:00-12:00 

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

- Libro de texto de Castellano “Actividades de repaso de   

  primària”  (Página 34). 

- Hacemos los ejercicios a, b y c (Página 34). 

- Corregimos oralmente los ejercicios por videoconferencia a   

  las11’50 horas. 

ART  I 
CREATIVITAT 

12:00-13:00 

REPTE ARTÍSTIC: SOM ART. 
 

 

Dimarts, dia 26 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 
9:30-10:30 

PROJECTE: CINEMA MUT. Sessió 4. Descripció al 
Classroom.  

ANGLÈS 
11:00-12:00 

a. Rutina. 
b. Dictation practice. 
c. Dudas expresión oral. 
d. Comprensión oral: página 214. 

NATURALS 
12:00-13:00 

- Connexió per Hangouts Meet a les 12 hores. 

- Unitat 6: Electricitat i magnetisme. 

- Llegim i parlem dels punts 2 “El corrent elèctric” i 2.1 “El   

  pas del corrent elèctric” (Pàgines 17 i 18). 

- Fem els exercicis 4, 5 i 6 (Pàgina 18). 

- Corregim oralment els exercicis per videotrucada a las12’50     

  hores. 

 

Dimecres, dia 27 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 

Tertúlia dialògica: Plataforma TA-Tum. Misteri a la mansió 

Lumpini. 

https://drive.google.com/open?id=1pvUrVUK1VRN4rTgP8u4WRkF6EEIV9EMy
https://drive.google.com/open?id=1TLDd2aQHk_g8F7rs7w4FU_dmzoRkavQG


  
 

CASTELLÀ 

11:00-12:00 

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

- Libro de texto de Castellano “Dictado” - Ejercicio 41    

  (Página 33). 

- Autocorregimos el dictado y copiamos las faltas en la libreta. 

ART I 

CREATIVITAT 

12:00-13:00 

Sessió de realització del projecte artístic. SOM OBRES D’ART. 

-Educació audiovisual. Vos adjunte un bellíssim curtmetratge 

que reflexiona sobre la importància de l’aprenentatge.  

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

 

Dijous, dia 28 de maig 

MATÈRIA TASCA 

SOCIALS 

9:30-10:30 

- Connexió per Hangouts Meet a les 9:30 hores. 

- Unitat 6: Els diners i el consum. 

- Llegim i parlem del punt 2 “El consum” (Pàgines 19 i 20). 

- Fem els exercicis 8, 9, 11 i 12 (Pàgina 21). 

- Corregim oralment els exercicis por videotrucada a las 10:20          

hores. 

ANGLÈS 

11:00-12:00 

a. Rutina: dictado de la clase del día. 

b. Dedicamos la clase a grabar la exposición oral de este tema. 

c. Actividades de ampliación: 

present 1 and 2 

ever-never-already-yet-just 

MATEMÁTICAS 

12:00 - 13:00 

Corregir la prueba de Socrative pregunta por pregunta y viendo 

los diferentes errores de cada alumno o los diferentes procesos 

que han utilizado para resolver cada pregunta. 

Preguntas de la 1 hasta la 8. 

 

Divendres, dia 29 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 

Sessió de repàs dels continguts mínims: els verbs regulars i 

irregulars.  

MATEMÁTICAS 

11:00 - 12:00 

Corregir la prueba de Socrative pregunta por pregunta y viendo 

los diferentes errores de cada alumno o los diferentes procesos 

que han utilizado para resolver cada pregunta.  

Preguntas desde la 9 hasta la 15. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/11/12/ejercicios-presente-simple-vs-presente-progresivo/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2014/06/30/ejercicios-ever-never-already-yet-y-just-en-ingles-exercises/


  
 

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!! 

 

mailto:alicia@cdstana.com
mailto:guillermo@cdstana.com

