
  
 

TREBALL PER A  6é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 18 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 “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 

Primer repte artístic del Desconfinament.  
  
El llenguatge dels objectes: bodegons de la vida 
quotidiana. 
  
Vos proposem una activitat molt xula: juguem amb els 
objectes de casa i el convertim en OBRES D’ART! 
Tria un objecte que t’agrade. Pot ser una fruita també, una 
verdura, alguna de menjar… algun objecte... 
MIRA’L des de diferents punt de vista. SITUA’L en diferents 
llocs. CANVIA-LI el color del fons.... BUSCA-LI companyia. 
  
CAPTURA IMATGES I TRIA LES MÉS EMOCIONANTS! 

 

Dimarts, dia 19 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: dictado de la frase del día y un número cardinal. 
b. Dudas expresión oral. 
c. Ejercicios de gramática: 

actividad 1 
actividad 2  (high level) 
actividad 3 

d. Cardinal numbers: actividades de las páginas 216-217 
(actividad para entregar) 

https://drive.google.com/open?id=1eam8Q9KSfMESihSMBXAxxknGmkKHX4CU
https://drive.google.com/open?id=1G_-hRA4Rygjrxf_VYBlZjU-Nvrdb1jqq
http://www.autoenglish.org/questions/subjectquestions.htm
http://www.autoenglish.org/modalverbs/ModalsObligation.htm
http://www.autoenglish.org/gr.quwords.i.htm


  
 

NATURALS 
12:00-13:00 

- Connexió per Hangouts Meet a les 12 hores. 

- Unitat 6: Electricitat i magnetisme 

- Llegim i parlem dels punts 1 “L’ electricitat” i 2 “Què és    

  l’electricitat estàtica?” (Pàgines 16 i 17). 

- Fem els exercicis 1, 2 i 3 (Pàgina 17). 

- Corregim oralment els exercicis per videotrucada a las12’50   

hores. 

 

Dimecres, dia 20 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 

Tertúlia dialògica: Misteri en la mansió Lumpini.  

Fins el capítol 9. 

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. 

ART I 

CREATIVITAT 

12:00-13:00 

ACTIVITAT ARTÍSTICA PER A REFLEXIONAR SOBRE L’ÚS 

DEL COLOR 

El color que tria un artista per a fer la seua obra és 

IMPORTANTÍSSIM. En la següent adreça podeu veure com el 

color influeix en les obres d’art. 

https://artsandculture.google.com/color 

Exploreu i BUSQUEU LES OBRES D’ART QUE MÉS VOS 

AGRADEN I FEU UNA LLISTA. 

És important per al pròxim repte!              

 

Dijous, dia 21 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 1 “Els diners” (Pàgines 17, 18 i 19). 

- Fem els exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 7 (Pàgina 17). 

https://artsandculture.google.com/color


  
 

- Corregim oralment els exercicis por videotrucada a las10’20   

hores. 

ANGLÈS 

11:00-12:00 

a. Rutina: dictado de la frase del día y de un número cardinal. 

b. Dudas expresión  oral 

c. Modal verbs: vídeo vídeo 1 

d. Conectores: actividad 2 

e. Home Schooling: Dictation practice (pàgina 227) 

MATEMÁTICAS 

12:00 - 13:00 

Explicamos dudas por meet y realizaremos el último PDF previo 

a realizar las pruebas de Socrative. 

Importante que estéis todos conectados con la cámara 

encendida. 

La participación cuenta mucho en la nota de este tercer 

trimestre. 

 

Divendres, dia 22 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

9:30-10:30 
Fitxes de repàs dels 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. 

Máxima puntualidad porque el Socrative lo abriré a las 11:05 y 

lo cerraré a las 12:00. 

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://ws.amco.me/school#4
https://view.genial.ly/5e81f0b7ee7ca10d86312319
https://drive.google.com/open?id=1GE2Y3THS-x0lu1RcGyYqynRdLfvl-hoH
mailto:alicia@cdstana.com
mailto:guillermo@cdstana.com

