
TASCA CONFINAMENT SETMANES DE 1 A 18 DE JUNY

• LENGUA CASTELLANA   

GRUP 6è A i   GRUP 6è B  

TEMA 11 

- Lectura páginas 186 y 187 .

- Leo,leo, ¿ Qué lees ?  Página 188 actividades 1 ,4 y 5 .

- Los Símbolos . Página 195  actividad  26 , 27 y 28 . Página 196 actividades 31 y 34 .

TEMA 12 

- Lectura páginas 204 y 205 .

- Leo, leo , ¿ Qué lees ?  Página 206 actividad  1 .

- La Real Academia Española . Página 212  , actividades  21 y 23 .

- Uso de X y CC  . Página 213 actividades 25  y 28 .

- Palabras terminadas en  d y  z . Página 214 actividades 30 ,31 *  , 32 y 33 . En la 
actividad 31 solo hay que completar con  d  o z  , no hay que escribir ningún texto .

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

• LLENGUA CATALANA  

GRUP 6è A

Per aquest, període que ve us encoman que faceu les següents tasques:

– 1a TASCA: Fer un escrit ( de mínim 10 línies ) a la vostra directora, on li agraiu tots
els anys que ha dedicat a la vostra escola per a que tot sempre estàs perfecte així
com  també  a  la  vostra  educació  i  per  a  ajudar-vos  a  ser  millor  persona.
Acompanyat d'un dibuix colorejat 
Recordau a seguir sempre les següents pautes: 
– Ha de reflectir, a qui va dirigit.
– Com us ha fet sentir sempre. 
– Quin detall li faríeu en acabar personalment
– Recordau: les regles generals d'ortografia, gramàtica i sintaxi. No abuseu d'una

mateixa paraula; majúscules; accentuació; usau el diccionari si cal; …

– 2a TASCA: Fer la lectura de les pàg. 162 i 163 més les activitats:
p.164 ex.6, 7, 9
p.165 ex.2

– p.166 ex.1,2
– p.167 ex.4
– p.168 ex.1
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– p.169 ex.6
– 3ª TASCA.  (IMPORTANT i OBLIGATÒRIA).  Enviau-me un audio (mp3) gairebé

tots els mòbils tenen gravadora. D'una lectura en veu alta, del següent fragment de
la pàgina 169  a l'apartat de taller del dictat, on diu “ A escola tenim un ...”

Data d'entrega: 17/06/2020 només de la TASCA 3. 

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

GRUP 6è B

TEMA 12. Lectura: Reunió d’animals al graner. Pàgs. 162-163.
• Exercicis lectura 1,2,3,4,5,6,7,8,9  pàg. 164
• Entendre i copiar el quadre de Les paraules comodí i Tabú i eufemisme, fer exercici

1,2,3 de la pàgina 165.
• Entendre i copiar el quadre de El sintagma verbal o predicat i fer exercicis 1,2 i 3 de

la pàgina 166. 
• Entendre i copiar el quadre de El predicat nominal i fer exercicis 4,5
• Fer exercicis 1,2,5 i 6 de les pàgines 168 i 169. 

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• MATEMÀTIQUES  

GRUP JUAN VENTURA

- Obligatori:

Del 1 al 5 de juny 
Pàg 195 activitats 1, 2, 3,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10

Del 8 al 12 
Pàg 202 activitats 1,2, 3, 4, 5,6 7, 8

Del 15 al 19
Pàg 203 activitats 9, 10, 11, 12,13 i 14

- Extra:
Pàg 182 activitats 1, 3
Pàg 183 activitat 1
Pàg 184 activitats 1 i 2
Pàg 185 activitats 3 i 5
Pàg 186 activitats 1 i 3
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Pàg 187 activitats 1 i 2
pàg 188 activitats 1 i 2

Per qualsevol dubte:
jvlosa@educaib.eu

GRUP MARC

Per aquesta sisè i darrer període us propós que faceu les següents activitats: 
p.170 ex.1 i 2
p.171 ex.1 i 2
p.172 ex.3
p.173 ex.1
p.174 ex. 2
p.175 ex.1
p.176 ex.2,4,6
p.177 ex. 12

Que memoritzin les següents fórmules: (Vos passaré un QUIZIZZ)

ÀREA D'UN PRISMA

ÀREA D'UNA PIRÀMIDE

ÀREA DEL CILINDRE, CON I ESFERA

VOLUM D'UN PRISME

VOLUM D'UNA PIRÀMIDE

VOLUM DEL CILINDRE , CON I ESFERA

DATA per a la realització de les activitats: fins dia 19 de juny.
Nota: Que vagin estudiant i repassant perquè segurament a partir de dia 17 de juny els
passaré un “quiz” per a comprovar l'après.

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com
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GRUP MIQUEL

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

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• CIÈNCIES NATURALS  

GRUP 6è A

Per a treballar el tema de l'electricitat i magnetisme ho farem mitjançant experiments us
demanaré que trieu un dels següents experiments i que en proposeu un altre vosaltres
(per tant, son dues setmanes, dos experiments)

Heu de preparar un full per a cada experiment Heu de fer un petit escrit explicant-lo.
 Experiment 1 el triat de la llista. 
 Experiment 2 el triat per vosaltres.
- Pila/piles, cable elètric i una bombeta o motoret. 
- Un imant, pern (“tornillo”) i clips.
- Bolígraf, pell i trossos de paper petits.
Data de finalització de les tasques 29 de maig.

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com
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GRUP 6è B

TEMA 8. L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME
• Lectura i comprensió dels apartats 1,2 I3.
• Fer exercicis 1,2,3,4 i 5 de les pàgines 110-111 .
• Fer exercicis 1,3,5 i 6 de les pàgines 112-113.
• Fer exercicis 1,2,3 i 5 de les pàgines 114-115.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• CIÈNCIES SOCIALS  

GRUP 6è A
Per  aquest  període  només  us  don  la  tasca  d'estudiar-vos  i  repassar el  tema  8
ESPANYA AL SEGLE XX . Perquè us prepararé un  QUIZIZZ (és una eina /joc que pot
servir per a verificar l'adquisició de continguts) per a 17/06 i que podreu anar fent les
vegades que volgueu fins a dia 19/06. Seguint les instruccions que us proporcionaré. 

Data de finalització de les tasques 19 de juny

Per qualsevol dubte:
mdmju1917@gmail.com

GRUP 6è B

Finalització treball tema de “la industrialització”.
• La darrera feina d’aquest tema serà realitzar amb l’ajuda de les tasques anteriors 

un resum de no més de mitja pàgina en el que puguis contar els trets més 
importants que hem estudiat. Per a la realització d’aquesta activitat et seran de 
gran ajuda els resums, mapes conceptuals o esquemes que heu anat fent de cada 
part.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• EDUCACIÓ ARTÍSTICA  

GRUP 6è A

• La proposta que vos faig per aquests darrers dies i aprofitant que ja ensumam 
l’arribada de l’estiu, és realitzar una portada per les vostres feines que tengui un 
motiu d’aquesta estació (una platja, la mar, unes xancletes, uns gelats,…). Pots 
utilitzar la tècnica que creguis més convenient.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu
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GRUP 6è B

• La proposta que vos faig per aquests darrers dies i aprofitant que ja ensumam 
l'arribada de l’estiu, és realitzar una portada per les vostres feines que tengui un 
motiu d’aquesta estació (una platja, la mar, unes xancletes, uns gelats,…). Pots 
utilitzar la tècnica que creguis més convenient.

Per qualsevol dubte: 
magarrote@educaib.eu

• EDUCACIÓ FÍSICA  

Per aquest aquesta darrera entrega no us donaré gaire feina a entregar, simplement un
petit escrit (6 línies màxim) on expliqueu el que us esperau trobar a l'institut a educació
física el curs vinent els qui hi aneu i que faceu al manco, + dues preguntes al respecte.
El que sí que m'agradaria es que no us atureu de fer qualsevol activitat física, ja bé sigui
caminar, patinar, anar amb bicicleta, patins o patinent, overboard, correr, nedar, anar a
cavall, jugar amb qualsevol tipus de pilota o semblant, ...
Però sobretot no estigueu aturats. 

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.
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