
  
 

TREBALL PER A  6é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27 d’ abril 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
9:30-10:30 

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

CASTELLÀ 
11:00-12:00 

- Conexión a les 11:00 horas por Hangouts Meet con los alumnos. 
- Hacer la siguiente Comprensión Lectora “El cuento del Perro”. 
Las respuestas las registraremos en formato digital y no en la 
libreta.  
Enlace al documento: C. Lectora "El cuento del perro".pdf 
Una vez acabada la actividad me enviáis la tarea a mi correo 
electrónico alicia@cdstana.com para que yo lo pueda corregir y 
evaluar. 
(Ejercicio obligatorio) 

ART I CREATIVITAT 
12:00-13:00 

És important que tingueu en compte dues coses: Podeu fer 
l’activitat quan vos vinga bé i utilitzeu materials que teniu a 
casa.  
Activitat número 4 del Museu Ideal d’Hervé Tullet.  
Tullet 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 
9’30:10:30 

Inici del projecte: Creem un curtmetratge de cinema mut: “La 
vida del confinament”. En el Classroom vos llançaré els 
recursos necessaris.  

AMCO 
11:00-12:00 

a. Rutina: dictado de la frase. 
b. Home Schooling, páginas 194 y 205. 
c. Listening página 195: escuchar tres veces (ver la solución 
en la página 286). 
d. Comentar trabajos de expresión oral pendientes. 
 Anexo: corrección semana anterior 

NATURALS 
12:00-13:00 

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

- Llibre de text de C. Naturals pàgines 12 i 13. 

- Parlem sobre la llum i la calor com a formes d’energia. 

- Fer exercicis a la llibreta: 18 (Pàgina 13), 22, 23, 24, 25 i 26  

(Pàgina 14). 

- Corregir exercicis de manera oral per videoconferència (12’50 h). 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZcRrQf4tZwwfX6IlblwF32RIdJpKUwlB/view?usp=sharing
mailto:alicia@cdstana.com
https://drive.google.com/file/d/1Hve92NN3r0q8g1PgYrFRAVuU-zCTEI98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12Ao2npPfRD4LI8U3XOi08a6Ir3QEjZ0y


  
 

Dimecres, dia 29 d’ abril 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I PARLEM DE 

LLIBRES (VALENCIÀ) 

9:30-10:30 

Debat sobre el llibre de lectura col·lectiva de la plataforma TA-

TUM. Fitxes de lectura.  

Tasca d’escriptura: Escric unes paraules a ma mare en el diari 

del confinament.  

CASTELLÀ 

11:00-12:00 

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

- Libro de texto de Castellano “Palabras tabú y los 

eufemismos”     

  (Página 21). 

- Leemos y hablamos de este punto. 

- Hacemos el ejercicio 17 (Página 22) 

- Corregimos oralmente el ejercicio por videoconferencia a las 

11’50 horas. 

ART I 
CREATIVITAT 

12:00-13:00 

Activitat de música.  

El rap del desconfinament. Vos propose una activitat de 

creació. Crear el rap del desconfinament, ara que ja podeu eixir 

un poquet de casa. Vos adjunte un enllaç on hi ha consells per 

a escriure un rap i les passes que heu de seguir. També podreu 

trobar una base musical per a què canteu la vostra lletra una 

vegada la tingueu escrita.  

Per a esta activitat tindreu dues setmanes de temps.  

https://piedrapapelocorchea.wordpress.com/2016/10/20/creamo

s-un-rap/ 

 

Dijous, dia 30 d’ abril 

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 26, 29, 30, 31, 32 i 33 (Pàgina 13) 

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

videoconferència. 

AMCO 

11:00-12:00 

a. Rutina: dictado frases. 

b. Home Schooling páginas 194 y 205. 

c. Present Perfect: actividad 

d. Reading: página 198: la comentaremos al final de la clase. 

ENTUSIASMAT 

12:00-13:00 

Treballarem les fraccions. 

Hem de seguir les pautes marcades al Classroom 

Recordeu entrar al Meet per a estar en la part presencial i em 

cas de dubtes, poder atendre-vos.  

 

https://piedrapapelocorchea.wordpress.com/2016/10/20/creamos-un-rap/
https://piedrapapelocorchea.wordpress.com/2016/10/20/creamos-un-rap/
https://www.really-learn-english.com/present-perfect-exercises-es.html#01


  
 

 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

       FESTIU                              DIA DEL TREBALL 

  

  

 

 

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

