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6è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 6 AL 9 D’ABRIL DE 2020 

A part de les tasques d’aquesta setmana, si podeu us proposem una activitat 

dirigida al personal sanitari d'un hospital o bé a persones que tenen el 

Covid 19 i que no poden rebre la visita dels seus familiars. L'objectiu 

principal és donar-los ànims i ajudar-los a portar aquesta situació d’una 

més agradable, sentint-se més acompanyats. 

Es tracta de fer un dibuix i enviar-lo a: anims@xarxatecla.cat i  

gracies.ics@gencat.cat 

Moltes gràcies! 

Lengua Castellana ¡Vamos a repasar la Ortografía! 

 

1.- Os comparto un Genially para repasar jugando.  

2.- Para jugar necesitáis un dado. Aquí  os adjunto 

uno virtual, por si alguien lo necesita: 

https://www.youtube.com/watch?v=fp0wEFqQAtI 

3.- Las respuestas se hacen en el cuaderno o en una 

hoja y se copian los enunciados. 

4.- Tenéis que completar correctamente 10 casillas 

del tablero o si os gusta el juego, completar el 

tablero entero. ¿Buena suerte! 

 

https://view.genial.ly/5e8205cb7fd6910db48a8456/

interactive-content-repaso-general-de-ortografia 

 

Matemàtiques 

 

Lògica i problemes  Fitxa 15 pàgines 121 i 122 

Seguiment Classroom de Matemàtiques i Moodle. 

 

English 

 

Rebreu al vostre mail, una invitació per unir-vos al 

Google Classroom d’Anglès. Us hi he posat el 

mateix que teníeu de la lliçó 8 al Moodle, per a que 

pugueu repassar i no hàgiu d’anar a dos llocs 

https://www.youtube.com/watch?v=fp0wEFqQAtI
https://view.genial.ly/5e8205cb7fd6910db48a8456/interactive-content-repaso-general-de-ortografia
https://view.genial.ly/5e8205cb7fd6910db48a8456/interactive-content-repaso-general-de-ortografia
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diferents, i dos temes nous amb diferents activitats, 

que són els que heu de fer aquesta setmana: 

1-    Trick qüestions 

2-    Easter 

Llegiu bé les instruccions a cada una de les 

activitats! N’hi ha dues que són un qüestionari. 

Hi ha marcat l’últim dia i hora d’entrega, però ho 

heu d’anar fent abans. 

 

Medi Natural 

 

Fer les fitxes que s’adjunten. 

 

Les solucions les tindreu la propera setmana. 

 

E.F 

 
TONIFIQUEM EL COS 

Comença poc a poc, prepara’t una ampolla d’aigua, 

si algun exercici no el pots fer o estàs molt cansat, 

fes uns segons de descans. Pots partir les sessions 

en dos dies o tres, depèn de la intensitat que et 

marquis. Pensa en gaudir i disfrutar en tot moment. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNFYZ2n90R

I&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtp

R&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrRDG4krjv8

&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtp

R&index=3 

 

IOGA PER NENS 

Prepara’t la tovallola de platja, pots fer la sessió si 

vols en tres dies, deu minuts cada dia, o sencera. 

https://www.youtube.com/watch?v=sdKuUrp9sm

M 

Religió Treballem el tema 5 amb google classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNFYZ2n90RI&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FNFYZ2n90RI&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FNFYZ2n90RI&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FrRDG4krjv8&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FrRDG4krjv8&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FrRDG4krjv8&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sdKuUrp9smM
https://www.youtube.com/watch?v=sdKuUrp9smM
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Plàstica 

 

Us faig dues propostes artístiques per divertir-vos 

aquesta Setmana Santa. Podeu triar la que més us 

agradi i me la feu arribar per mail. 

 

1- EASTER EGGS! 

Ens preparem per la Pasqua i per això decorarem 

ous de pasqua. Per fer-ho necessiteu: ous, colorant 

alimentari, vinagre blanc, oli, vol, aigua, cullera, 

guants i paper de cuina absorbent. 

I per la decoració... deixar volar la imaginació i 

material extra com: cinta, cordill, esmalt 

d’ungles,.... 

 

Com fer-ho pas a pas: 

https://www.marthastewart.com/921623/how-

make-marbleized-easter-eggs#slide_4 

 

https://www.jennaburger.com/2014/04/dip-dyed-

easter-eggs-using-food-coloring/ 

 

https://www.craftymorning.com/tie-dye-easter-

eggs/ 

 

2- EGG CARTON BUNNY 

Crear conillets de Pasqua amb material reciclat: 

oueres. Si no teniu pintura no passa res, podeu 

deixar-los sense pintar o decorar-los com vulgueu. 

Com fer-ho pas a pas: 

https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-

bunny/  

 

Us animo també a compartir les vostres creacions a 

l’Instagram de l’escola, enviant una foto a 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com, 

posant el hashtag: #ArtsAndCrafts #Easter #Pasqua 

 

 

 

 

https://www.marthastewart.com/921623/how-make-marbleized-easter-eggs#slide_4
https://www.marthastewart.com/921623/how-make-marbleized-easter-eggs#slide_4
https://www.jennaburger.com/2014/04/dip-dyed-easter-eggs-using-food-coloring/
https://www.jennaburger.com/2014/04/dip-dyed-easter-eggs-using-food-coloring/
https://www.craftymorning.com/tie-dye-easter-eggs/
https://www.craftymorning.com/tie-dye-easter-eggs/
https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-bunny/
https://www.thebestideasforkids.com/egg-carton-bunny/
mailto:comunicacio@tarragona.escolateresiana.com


La transmissió de la informació 

 

Té 3 fases: 
 
 
 
 
 
 

          Percepció            Anàlisi      Execució 

 
   

 
 
 
 

 
 

La percepció de la informació la 

duen a terme els òrgans dels 

sentits. 

L’anàlisi es porta a terme mitjançant 

el sistema nerviós que recull la 

informació que prové del sentits i 

elabora una resposta. 

La resposta o execució final es 

duu a terme amb l’aparell 

locomotor (ossos i músculs) 



 
ACTIVITAT PRÀCTICA 

 
Mirant l’esquema de la pàgina anterior, explica com funciona el nostre cos  a l’hora de transmetre una  informació? (Per respondre 
aquesta pregunta, t’ajudarà molt  el dibuix de la pàgina anterior) 
 

 
 
                                                     

                                                                                                
    

                     1.- Agafar el mòbil                                                      2.-       Rebre una pilota                                                           3.-   Cremar-se la mà 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.-  

 

2.-  

 

3.-  



EL SISTEMA NERVIÓS 

 

Ja saps que el sistema nerviós s’encarrega d’analitzar la informació que ens 
arriba de l’exterior a través dels sentits  i elaborar una resposta. 
 

 
 

 

Mirant la pàgina 124 del llibre o el teu esquema (les parts del sistema 
nerviós) 

 

Contesta: 
 

Quina part del sistema nerviós (encèfal, médu·la espinal i nervis) s’encarrega 
de controlar aquestes accions: 
 

a) Tossir quan estem refredats. 
 

 

b) Agafar un llapis 
 

 

c) Retirar la mà quan ens punxem 
 

 

d) Respirar mentre dormim 
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