
  

TREBALL PER A  6é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 4 de maig 

MATÈRIA TASCA 

               FESTIU: CONSELL MUNICIPAL 

 

Dimarts dia 5 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 
9’30:10:30 

Projecte: Fem cinema mut.Sessió 2 Els diàlegs en el cinema i 
el guió il·lustrat. 
Tasques al Classroom. 

AMCO 
11:00-12:00 

a. Rutina: dictado de la frase 
b. b.Lectura y ejercicios de comprensión lectora  

https://view.genial.ly/5e6f7b6480c12e0fd17ae7e5 
c. Feedback de la clase y corrección 

NATURALS 
12:00-13:00 

- Connexió per Hangouts Meet a les 12 hores. 
- Escriu un text de cinc línies (format digital) on intentes 

convéncer als teus companys dels avantatges d'utilitzar les 
energies renovables. 

- A les 12:50 hores, una vegada redactat el text, envia-me'l 
al meu correu alicia@cdstana.com 

    (Exercici obligatori) 

 

Dimecres, dia 6 de maig 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I PARLEM DE 

LLIBRES (VALENCIÀ) 

9:30-10:30 

Tertúlia dialògica: Misteri a la mansió Lumpini. Capítols de l’1 al 

4. Exposat al classroom el dia 1 de maig i en el document de 

tasques setmanals 

CASTELLÀ 

11:00-12:00 

- Conexión a les 11 horas por Hangouts con los alumnos. 
- Libro de texto de Castellano “Uso de los dos puntos” 
- (Página 28). 
- Leemos y hablamos de este punto. 
- Hacemos el ejercicio 26 (Página 28-29) 
- Corregimos oralmente el ejercicio por videoconferencia a 

las11’50 horas. 

ART I 
CREATIVITAT 

12:00-13:00 
Activitat número 5 del museu ideal d’Hervé Tullet:  

https://drive.google.com/open?id=1qsuf-JPY3571EGiHFWLHnino07_zMSTJ
https://view.genial.ly/5e6f7b6480c12e0fd17ae7e5
https://view.genial.ly/5e6f7b6480c12e0fd17ae7e5
https://view.genial.ly/5e6f7b6480c12e0fd17ae7e5
mailto:alicia@cdstana.com
https://drive.google.com/open?id=1i-t7r0mmG2631AWkNHitA_p8sjzJyMHg
https://drive.google.com/open?id=1GzJBh1leJxMIfb8SqHa7v1-bLaf4weGX


  

Dijous, dia 7 de maig 

MATÈRIA TASCA 

SOCIALS 

9:30-10:30 

- Connexió a les 9’30 hores per Hangouts amb els alumnes. 
- Llibre de text de C. Socials - Llegim i parlem del punt 5 “El 

sector terciari” (Pàgina 11 i 12) 

- Fer exercicis 34, 35 i 36  (Pàgina 14) 

- Corregim oralment els exercicis a les 10:20 hores per 

videoconferència. 

AMCO 

11:00-12:00 

a. Rutina: dictado frases 
b. Home schooling pàgines 194, 205 y 215 
c. Present perfect: actividad 2 
d. Spelling game/ vocabulary game 

ENTUSIASMAT 

12:00-13:00 

Nos conectamos al Meet de clase y vemos dudas sobre el 

trabajo realizado la semana anterior. hasta las 12:15. 

Luego de 12:15 a 13:00 seguiréis trabajando el bloque de 

fracciones que está detallado en vuestro classroom, mientras yo 

estaré en meet por si necesitáis preguntar alguna duda.  

 

Divendres, dia 8 de maig 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 
9’30:10:30 

-Activitat de repàs de tots els blocs de continguts i preparació 

per al curs següent: document de tasques setmanals 

ENTUSIASMAT 
11:00-12:00 

Terminamos con el PDF de actividades de fracciones. Estaré 

conectado al meet durante toda la sesión para solucionar 

vuestras dudas. 

TUTORIA 
12:00-13:00 

- Connexió a les 12 hores per Hangouts 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://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/present-perfect-2
https://drive.google.com/open?id=1i-t7r0mmG2631AWkNHitA_p8sjzJyMHg
mailto:alicia@cdstana.com
mailto:guillermo@cdstana.com

