
TASCA CONFINAMENT SETMANES DEL 5 AL 15 DE MAIG

• LENGUA CASTELLANA   

GRUP 6è A i   GRUP 6è B  
TEMA  9
LOS VULGARISMOS . Página 159 actividades 20,22 y 23 .
DIFERENCIAS ENTRE HABER, A VER , HA y A . Página 160 actividades 24 y 25 .
TEMA 10 
Lectura  “ LEER EN MICRO “ página 168 y 169 . Actividades 1,2,3,4,5 y 6 de la página 
170.
Continuar con el diario ( 4 / 5 líneas ) excepto días festivos.

ACTIVIDADES DE REPASO
1-Completa las siguientes palabras  con     b  o  v :
E__itar               Esta__a Ha__itación Decli__e     Ha__ía
Reci__os        __anco __isa__uela  __uzón            E__aporación
E__idente      E__acuar           ad__ertir E__olucionar    La__abo
Cu__ierta  A__ajo Di__isa__a Esta__a     Al__orota__a

2-Completa las siguientes palabras con g  y  j :
__uz__ado La__arti__a Ba__a__e __eografía
__esto __erin__uilla __ugada A__ui__ón
__a__uar Mo__i__ato Ro__o Salva__e
Le__ano Mensa__e Te__ado Re__ión
__irafa Espe__o __olondrinas __eranio

3- Completa con preposiciones  las siguientes oraciones :

- Llegó ……. su hijo ………. las cuatro …….. la tarde.
- Colocó la foto……..el cristal ……… la vitrina .
- Arrancó la moto y se dirigió …………. La salida.
- Estudiaré…,las ocho …. descansar.
- Ismael se ha dejado la cartera ……….la mesa.
- Retransmiten el partido …………satélite.
- Vengo……….. la  escuela ………. pie.
- No llegaremos a casa ……………medianoche.
- Lo veo todo ………… mi pupitre.
-            Mi primo no sabe vivir ………….. su móvil.

4-  Completa estas oraciones con las conjunciones adecuadas:

- Me encanta el chocolate…………. No puedo comerlo.
- No sé si acostarme ……. leer un rato .
- Tengo un patinete ………..no lo utilizo.
- Mi hermano es tan alto ………   tú
- La nevera no enfría bien ………… está rota.
- El regalo no es para mí ……… para ti.
- Yo desayuno cereales ………. tostadas.
- Te perdono ……….. me dices la verdad.
- María  ………… Isabel ganaron el concurso.
- ¿ Quieres  tarta ……….. prefieres un helado ?



Para cualquier duda:
msalva@educaib.eu
erodriguez@educaib.eu
magarrote@educaib.eu

• LLENGUA CATALANA  

GRUP 6è A

NOU!! Aparcar el diari fins a dia 5 de maig. A canvi, però m'haureu d'enviar un escrit on
m'expliqueu quines han estat les coses que pitjor heu dut durant el confinament i quines
les millors és a dir quines creis que han estat positives. A més m'haureu d'explicar que ha
estat el que més desitjàveu fer en poder sortir de casa i què és el que heu fet la primera
vegada que heu sortit de casa.
TEMA 11. Lectura de les pàgines 148 i 149 i escolar la cançó dues vegades en el següent
enllaç. Segui la lletra mentre sona la música. Falta una paraula, que no està a la lectura a
veure si la trobau?
https://www.youtube.com/watch?v=ZQM9xqBypxM

p.150 Respon per escrit
p.151 Copiar es requadre 
p.151 ex.1,2, i 3 
p.152 Copiar el requadre i fer els ex.1,2,3 i 4
p.153 Copiar el requadre i fer els ex.5,6
p.154 Copiar i estudiar el requadre i fer ex.1,3
p.155 Copiar i estudiar el requadre i fer ex.4,5,6
(Per  a  la  correcció  de  les  activitats  heu  de  fer  servir  l'autocorrecció  que  ús  enviaré
aproximadament dia 16)

Data d'entrega: 15 de maig
Entregar: No diari, Sí l'escrit que se us demana. Sí una mostra (foto) dels exercicis que
feis.
NOTA: Per corregir-vos les activitats del tema anterior,  us ho heu d'autocorregir
amb el solucionari que estarà publicat també a la web. 

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

GRUP 6è B

Copiar quadre de L’oració i fer els exercicis 1,2 i 4 de la pàgina 152.
Copiar quadre de les paraules amb b i amb v, i fer els exercicis 1 i 3 de la pàgina 154.
Copiar quadre de les lletres m i n, fer exercicis 4 i 5 de la pàgina 155.
Taller de dictat, fer els exercicis 1 i 2 de la pàgina 155.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

mailto:msalva@educaib.eu
https://www.youtube.com/watch?v=ZQM9xqBypxM
mailto:magarrote@educaib.eu
mailto:mdmju1917@gmail.com
mailto:magarrote@educaib.eu
mailto:erodriguez@educaib.eu


• MATEMÀTIQUES  

GRUP JUAN VENTURA

Setmana del 5 al 8 de maig.

Pàg. 171 copiar requadre blau activitats 1 i 2.

Pàg. 172 copiar requadre blau activitats 1 ,2 i 3.

Repassar el tema 9 (mesura). Intentau fer les activitats que trobeu més importants i teniu 
qualque dubte correu a Juan Ventura.

Setmana del 11 al 15 de maig.
Pàg 173 copiar requadre blau activitats 1 i 2.
Pàg 176 activitats 1, 2, 3, 4, 6 i 7.
Repassar el tema 10 (volum). Intentau fer les activitats que trobeu més importants i teniu 
qualque dubte correu a Juan Ventura.

Setmana del 18 al 22 de maig.
Pàg 176 activitats 7, 8, 9 10, 12 i 13.
Heu de cercar objectes a casa (capsa mocadors de paper) i posar quina forma geomètrica
té, (en aquest cas prima rectangular o ortoedre). Vos podeu fer fotos amb els objectes, 
dibuixar-los o simplement fer una descripció del mateix.  Mínim 5 objectes.

Per qualsevol dubte:
jvlosa@educaib.eu

GRUP MARC
Vist que la majoria dels qui heu enviat, vos n'heu desfet bastant bé us proposo fer les
següents activitats. Abans de fer les activitats mirau-vos els requadres explicatius.
p.153 ex.2
p.154 ex. 1 i 2
p.155 ex. 3 i 4
p.156 ex. 1
p.157 ex. 1 i 2

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

mailto:mdmju1917@gmail.com
mailto:jvlosa@educaib.eu


GRUP MIQUEL

-Seguir repassant les taules de multiplicar.
- Fer les següents activitats.



Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• CIÈNCIES NATURALS  

GRUP 6è A
Ara per aquest període, us deman que faceu una cosa diferent. 
M'agradaria que si podeu i anant molt alerta i  baix la supervisió d'algun dels vostres
pares.
Intenteu fer un experiment sobre el tema que vareu fer de l'Energia. I busqueu a Internet
algun  experiment  que  demostri  el  que  heu  estudiat  sobre  algun  tipus  d'energia  i  en
preneu nota al quadern de tot el procés. Des de com heu fet la recerca, amb quins
problemes us heu trobat, que és el que més us ha costat d'entendre o quin experiment us
agradaria fer.
Exemple: (i...no val copiar aquest exemple)

– Quan hem foradat la roda del cotxe, i necessitam canviar-la. Utilitzam una palanca
per aixecar el vehicle. Això seria un exemple d'energia mecànica.

mailto:magarrote@educaib.eu


Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

GRUP 6è B

Continuació tema 6. 
Lectura dels apartats 3, 4 i 5 del tema.
Fer els exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de les pàgines 94-95.
Fer els exercicis 1, 2 i 3 de les pàgines 96-97.
Fer els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5 de les pàgines 98-99.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• CIÈNCIES SOCIALS  

GRUP 6è A
Ben igual que féreu amb el tema de la industrialització ara ho heu de fer de la següent
part  de l'absolutisme al liberalisme. Aquesta vegada però haureu de copiar, tamany dina-
4 (foli) el quadre de la pàgina 111, en gran, el requadre sobre el “funcionament del sistema
liberal” Si pot ser amb ordinador. Sinó amb paper i una fotografia.

Data d'entrega: 15 de maig

Entregar: Sí, el resum que se us demana. I Sí, l'esquema en un full/foto diferent.

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

GRUP 6è B

Continuació treball tema de “la industrialització”.
Amb l’ajuda d’aquestes imatges explicatives heu de fer la següent feina:

• Realitzar petit resum d’aquesta informació, ja sigui com amb un mapa conceptual o 
esquema (pots triar l’opció que et vagi millor).

• Contestar les següents preguntes:
- Quines eren les condicions de vida i de treball d’una família obrera? Per què a les 
fàbriques hi havia tantes dones i tants infants?
- Què entens per mecanització de la indústria? Quins avantatges hi va aportar?
- Quina energia movia les màquines? Com es generava? Per què totes les 
fàbriques tenien una gran xemeneia?
- Quins mitjans de transport es feien servir per transportar les mercaderies?
- Què és el capital? Per què el necessiten les empreses?
- Quina institució presta el doblers a les empreses?
- Què és la borsa?

mailto:mdmju1917@gmail.com
mailto:magarrote@educaib.eu
mailto:mdmju1917@gmail.com


                                       COM FUNCIONAVA EL CAPITALISME?

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• EDUCACIÓ ARTÍSTICA  

GRUP 6è A

Dibuixa i dona color al virus més famós del moment, el coronavirus; l’única condició és 
que ho fas de fer utilitzant figures geomètriques (cilindre, esfera, circumferència, 
rectangle,quadrat,...).

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

mailto:magarrote@educaib.eu
mailto:magarrote@educaib.eu


GRUP 6è B

Dibuixa i dona color al virus més famós del moment, el coronavirus; l’única condició és 
que ho fas de fer utilitzant figures geomètriques (cilindre, esfera, circumferència, 
rectangle,quadrat,...).

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• EDUCACIÓ FÍSICA  

Per aquest  període m'agradaria  m'enviàssiu  un petit  escrit,  explicant-me els  següents
punts:

– Com us heu sentit físicament, ara que us han deixat sortir.
– Si us heu mantingut en el pes, si n'heu guanyat o perdut. 
– Si el cos us feia mal el primer que vareu sortir. 
– Si ara valorau una mica més la necessitat de fer algun tipus d'activitat física.

Data d'entrega 15 de maig

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

• LLENGUA ANGLESA  

La tasca de llengua anglesa la podreu trobar a la pàgina web del centre, a l’apartat 
ENGLISH CORNER.

• MÚSICA  

La proposta de música la podreu trobar a la pàgina web del centre.

mailto:mdmju1917@gmail.com
mailto:magarrote@educaib.eu

