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6è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana Fer un poema que porti per títol “Sant Jordi a casa”. 

Ha de tenir quatre estrofes de quatre versos cadascuna 

i amb rima consonant (ho podeu revisar a la pàgina 

134 del llibre del segon trimestre) 

Mireu de fer-la original a partir de la realitat que 

estem vivint aquests dies. 

 

Lengua Castellana A través del Classroom recibiréis  dos tareas: 

1- Un cuestionario sobre G y J. 

2-Una ficha de literatura. En el Classroom 

encontraréis todas las instrucciones de trabajo y la 

fecha límite de entrega. 

 

Matemàtiques 

 

Lògica i Problemes: Rebreu la tasca al Classroom. 

És per nota. 

Matemàtiques: Seguiment per Classroom 

 

English 

 

Go to the Classroom: ‘Saint George’ (2 activities) 

 

Activity Book pages 73, 74 and 75. 

 

You don’t have to send me anything. I will send you 

the corrections next Monday. 

Study U8, next week you will have a questionnaire. 

 

Medi Social 

 

Fer el taller de pintura de les pàgines 104 i 105. 

Seguint el model de la pàgina 104 fer el exercicis 13 i 

14 de la pàgina 105 (analitzar els tres quadres). 

 

Medi Natural 

 

Recordeu que divendres 24 d’abril  és la data límit per 

entregar el treball d’investigació sobre el 

Coronavirus. 

 

STEM Seguiment Classroom 
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E.F 

 

CLASSROOM VÍDEO RUTINA E.F. 

Has de gravar-te i enviar-me un vídeo de dos minuts 

amb qualsevol activitat física que has estat realitzant 

durant aquestes setmanes de confinament: ballar, 

tonificació, circuits... 

Al Classroom trobaràs els passos a seguir per enviar-

me el vídeo. 

Religió CLASSROOM- Continuació T-5 

- Corregir exercicis 

-  Llegir i subratllar l’Essència de la unitat p.64 

- Avaluo el meu aprenentatge p. 65 en el full de 

treball copiant els enunciats. 

- Repassar tota la lliçó 5. 

Plàstica 

 

SAINT GEORGE’S BOOKMARK 

Aquesta setmana celebrem Sant Jordi i us animo a fer 

un punt de llibre de Sant Jordi. 

 

Entreu al Google Clasroom d’Arts&Crafts: 

Allà hi trobareu una activitat que es diu: SAINT 

GEORGE. Dins trobareu les instruccions de què fer i 

com fer-ho. 

 

 

 

 


