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6è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana El Complement Indirecte. Fer lectura i exercicis de 

les pàgines  162, 163 i 164. 

Enviar la feina com sempre. 

 

Lengua Castellana Mirar el Classroom. 

Lectura, comprensión lectora y expresión escrita. 

 

Matemàtiques 

 

Seguiment per Classroom 

Lògica i problemes. 
Fer fitxa 18 pàgina 127 i 128. 

 

English 

 

This week we work again about writing a text!! 

Go to the Classroom: 

- Monday: read ‘How to write a description of a 

person’ text and video. 

- Wednesday: read a ‘comic’ with some 

examples about how to use complements. (1st 

person singular) 

- Friday: do a kahoot (1st person singular). I’ll 

correct it. 

 

Study the poem. Next week you are going to tell it in 

the meet. 

 

Medi Social 

 

Fer lectura de les pàgines 114 i 115 i els exercicis 

1,3,4. 

Fer lectura de les pàgines 122 i 123 ( si pots veure el 

vídeo que et recomana el llibre) i els exercicis 20, 21, 

22 i 23. 

 

Medi Natural 

 

Continuem treballant l’energia al Classroom. 

STEM 

 

Seguiment per Classroom 
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Música 

 

Toca sessió de gravació. En principi cada personatge 

ha de gravar la seva cançó. però també pot més, si 

vol. 

Si a més, actueu, serà genial!! 

Les espero! 

 

E.F 

 

TONIFICACIÓ, KICKBOXING. 

CARDIO, BALLS, REDUEIX VOLUM. 

CAMES, GLUTIS, BRAÇOS, ABDOMINALS. 

PILATES, IOGA, MEDITACIÓ. 

 

Per realitzar tota la família. 

 

Material: tovallola per la suor, ampolla d’aigua i 

estoreta o tovallola de platja, peses (només adults) 

(bricks o ampolles d’aigua), piques (pal d’escombra, 

de fregar) gomes elàstiques, cordes... 

També pots aprofitar per crear el teu propi material. 

https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZG

WQrRbXBm7MA/view?usp=sharing 

Religió Classroom 

Descobrim en format de còmic, què és la Vetlla 

Pasqual. 

Plàstica 

 

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

a la UNIT: Art & Emotions. 

 

- Fer Activity 4: Your creation 

 

Ho trobareu tot explicat dins la tasca. 
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