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6è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 14 AL 17 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana Fer lectura del Complement directe (CD) de la pàgina 

146 i tots el exercicis de les pàgines 146 i 147. 

L’exercici 22 el feu de manera individual. 

M’ho podeu enviar igual que els altres que heu fet. 

 

Lengua Castellana Empezamos las reglas de G y J. 

Lo tenéis todo en el Classroom de Lengua Castellana. 

El Classroom contiene: 

- Un apartado de reglas básicas con un dictado 

de palabras. 

- Un documento de ejercicios para practicar las 

reglas de G y J y  un dictado de oraciones. 

 

Las soluciones de los ejercicios y los dictados las 

tendréis la próxima semana. 

 

Matemàtiques 

 
Lògica i problemes 

Fer la fitxa 16, pàgines 123 i 124 

Repàs de la 12 a la 15 per la setmana vinent (Farem 

Classroom per nota, són les que hem corregit fins 

ara). 

 

Matemàtiques- 
Seguiment via Classroom GEOMETRIA 
 

English 

 

Study U8 because we are finishing it and we’ll have a 

questionnaire soon. 

Activity Book pages 70, 71 and 72. 

Vocabulary Book pages 22 and 23 (The school). 

 

Medi Social Fer l’esquema d’art i cultura en l’Edat Moderna. És 
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 l’exercici 21 a la pàgina 108.  

M’ho podeu enviar igual que els altres que heu fet. 

 

Medi Natural 

 

1.- Fer el qüestionari que s’adjunta al Classroom de 

Medi Natural. (Aquest qüestionari s’ha d’enviar, 

posaré nota) 

 

Investiguem  el Coronavirus 

2.- Trobareu les pautes del treball al Classroom de 

Medi Natural. 

Aquest  treball també s’ha d’enviar.  Data límit 

d’entrega 24 d’abril.  

 

STEM 

 

Seguiment via Classroom - Tinkercad 

E.F 

 

Recordeu sempre marcar el vostre propi ritme en tots 

els exercicis proposats. 

Busqueu l’estil de classe que més s'ajusta a la vostra 

personalitat  

Tonificamos 

 https://www.youtube.com/watch?v=l71yny-Zj6w 

Circuito de cardio 

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

Cardio latin dance 30 minutos 

 https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k 

Stong zumba 20 minutos 

 https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE 

Stong zumba 30 minutos 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=cLJfmPaKb1M 

 

Religió L’església segueix la Missió de Jesús. Continuació del 

tema al Google Classroom. 

Plàstica 

 

Entrar al Google Classroom d’“Arts & Crafts” i anar 

a la UNIT: Art & Emotions. 

  

1- Veure la presentation of the unit -Abstract Art- i el 
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vídeo adjunt. 

2- Fer Activity 1 (analyze images). 

3- Fer Activity 2 (What is abstract art). 

 

Ho trobareu tot explicat dins la tasca. 

S’han d’entregar les 2 tasques-qüestionari, és 

obligatori, posaré nota. 

 

 

 

 


