
 
 

cicle superior 6È 
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG 

ACTIVITAT CREATIVA  

Construeix un tangram xinès amb les indicacions del següent video. 
Sobretot, guarda les 7 peces que surten, ja que les necessites per 
l’activitat d’àmbit matemàtic. 
https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U 

ACTIVITAT PLÀSTICA 

Per dotar a un dibuix de moviment i profunditat sovint utilitzem línies 
corbes, però...és possible crear dibuixos que visualment tinguin 
moviment i profunditat amb línies rectes? Vols comprovar-ho? 
Atreveix-te! Cal que tinguis paciència i siguis una mica constant , no 
llencis la tovallola si a la primera no surt!. Visualitza aquest tutorial. 
Envia’ns una foto del resultat final. 
https://www.youtube.com/watch?v=k3wz1Y-3M_s&feature=youtu.be  

ACTIVITAT MUSICAL 

Mira y escolta aquest video: 
 
https://vimeo.com/11148810 
 
Es tracta d'una original versió d'una famosa obra d'un compositor del 
Classicisme. Hauràs d'investigar i dir-me: 

1. Nom complet de l'obra. 
2. Dades del compositor, dates i llocs de naixement i mort. 
3. Agrupació instrumental original per al qual la va compondre 

l'autor. 

Activitats aprofundiment (les proposades a les setmanes 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U
https://www.youtube.com/watch?v=k3wz1Y-3M_s&feature=youtu.be
https://vimeo.com/11148810


anteriors i no realitzades): 

1. Composar una melodia (us vaig recomanar “Ukelele App” i l’himne 
de l’alegria per començar), la que vulgueu! 

2. Fer l’activitat sobre el feminisme relacionada amb l’article 
periodístic de la Vanguardia (activitat de Sant Jordi). Reflexionar 
sobre la relació entre l’article i la cançó i enviar una gravació, 
escrit,etc. amb la vostra opinió. 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ 



 
Segurament no podràs accedir al twitter d’aquests videos però, si 
cliques a sobre d’aquests enllaços et portaran directament a la pàgina. 

https://twitter.com/nofilecat/status/1240774422384041988?s=20 

https://twitter.com/ibonpereztv/status/1240205409262211072?s=20 

https://twitter.com/AndrewStuart/status/1244669017547255809?s=20 
 
 
 

https://twitter.com/nofilecat/status/1240774422384041988?s=20
https://twitter.com/ibonpereztv/status/1240205409262211072?s=20
https://twitter.com/AndrewStuart/status/1244669017547255809?s=20


 

 
 



 
 

REPTES MATEMÀTICS 
 
Aquesta tasca l’has de fer amb les 7 peces del Tangram que has 
construït. Envieu el resultat per correu electrònic indicant el nom de 
Jesús a l’assumpte 
 
ACTIVITATS: 

1.-Comprova les vegades que el triangle petit cap a cada una de les 
altres peces: 

En el quadrat cap ..............vegades. 

En el triangle mitjà cap ..............vegades. 

En el romboide     cap  ........vegades. 

 2.- Amb els dos triangles petits construeix: 

a) Un rombe. 

b) Un quadrat. 



c) Un romboide . 

 3.-Quants triangles petits necessites per fer el triangle gran? 

 4.- Forma rectangles amb les peces del tangram. 

5.-Com que esteu treballant aspectes relacionats amb els animals, 
prova de fer aquestes figures amb el teu Tangram i si vols d’altres que 
trobis. Series capaç d’insertar en el teu word de les respostes, alguna 
foto de les figures fetes per tu???? 

 

  

 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

Adreces per jugar on-line amb Tangram: 

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagi
na/tangram.html 

 

ENGLISH CHALLENGE! 
Have you got a pet? Here you have some tips to take care properly of 
your pet.  
(Tens una mascota? En aquest vídeo veuràs les bases per cuidar-la 
adequadament.) 
 
Enjoy it! 
https://youtu.be/K_vmYBdjcbI 

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/tangram.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/tangram.html
https://youtu.be/K_vmYBdjcbI


 
Design a chart to organise your pet caring. You can use the exemple as 
a model or do it yourself with photos, pictures, etc. You can involve 
other members of your family, for example: your brother/sister. Do you 
accept the challenge? 
(Dissenya una graella per tenir cura de la teva mascota. Pots fer servir 
l’exemple o una de nova inventada per a tu. pots afegir-hi imatges i 
algun membre més de la família, com germans. ) 

 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Malabars amb pilotes. Els enllaços t’ajudaran a crear les teves pròpies                     
pilotes de malabars i començar a assajar . Segur que millores molt                       
setmana a setmana i quan ens tornem a veure ja ets un o una gran                             
malabarista! També pots anar puntuant-te amb la graella. La pots                   
copiar a un full . Ànims! 

-Recorda sempre tenir cura del teu cos, de la gent que està amb tu i el                               



material de casa com les làmpades, quadres… fes-ho amb cura. 

Malabars amb pilota.pdf 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1vNakZi4F9oiKnVCBtdzIQwpobzPsxo-5

