cicle SUPERIOR 6È
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG
ACTIVITAT CREATIVA
Benvolguts/des! Ja heu pogut sortir una mica al carrer? Com us ha
anat? Durant aquestes sortides hem pogut observar la gent que
seguia o no les normes per poder fer una mica d’activitat.
En l’enllaç que trobareu a sota, us en fem una proposta! Animeu-vos-hi!
CARTELL DESESCALADA
ACTIVITAT PLÀSTICA

MAQUETA CORONAVIRUS
Si busqueu per internet, trobareu moltes imatges del virus
“coronavirus”. Veureu que hi surten de molts colors .

Amb aquesta activitat us demanem que elaboreu una maqueta de
“coronavirus” amb els materials que trobeu per casa. Pot ser amb
plastilina, menjar, llana…
Imaginació al poder!
Quan la tingueu elaborada, envieu una foto a la vostra tutora.
ACTIVITAT MUSICAL
Aquesta setmana us proposo una activitat molt important per tal de
treballar les notes musicals. Hi ha dues versions d’aquesta app, la de
mòbil o tablet (la que us recomano, i la que és fàcil enviar els resultats)
o la versió web (si feu servir aquesta haureu d’enviar-me una foto amb
els resultats). Per fer-la heu de seguir els següents passos, és molt fàcil!

1. Descarregueu-vos la app DO-RE-MI NOTAS

2. Cliqueu a
configuració
3. Deixeu la configuració d’aquesta manera.
-

Temps: 2 minuts
Notación: DO RE MI FA SOL LA SI
Puntaje: hasta 20
Figura musical: redonda
idioma: español

4. Cliqueu

i trieu la clau de sol

5. Cliqueu
i trieu
. Hi han tres
octaves de més greu a més agut.
6. Col·loqueu 20 notes en els 2 minuts que teniu.
7. Envieu-me els resultats com a l’exemple al correu de la vostra
classe (a l’exemple surt 6a). És important que ompliu tot el que us
demana, el vostre nom, el vostre correu i el correu de la classe.

8. Doneu-li a
9. i rebré els vostres resultats.
És una activitat molt important i divertida ja que hem de seguir
treballant notes musicals.
Ànims!
ÀMBIT LINGÜÍSTIC GUST PER LA LECTURA I ESCRIPTURA
Para saber un poco más sobre ese mundo invisible que nos rodea os
dejamos esta comprensión lectora sobre los microbios.
Recuerda buscar las palabras que no conozcas en el diccionario y,
para comprender mejor lo que nos explica, pon un título en cada
párrafo. De esta manera, será más fácil contestar a las preguntas.
Envía tus respuestas al correo de tu clase, poniendo en asunto LOS
MICROBIOS y el nombre de tu tutora.
Pincha encima del enlace y accederás al documento.
MICROBIOS
PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ
Ja fa unes quantes setmanes que parlem del famós coronavirus, però
què en sabem en realitat sobre els virus. Investiga sobre aquest tema i
completa la següent tasca; envia-la al correu de la classe posant a
l’assumpte el nom de la teva tutora i 
petit treball d’investigació
PETIT TREBALL D'INVESTIGACIÓ: VIRUS

REPTES I ENIGMES MATEMÀTICS
Com ja bé sabeu, el virus que provoca la malaltia de la Covid-19, ens ha
fet patir el confinament per així intentar no expandir la pandèmia

encara més. I el confinament ha fet canviar alguns dels nostres hàbits.
Per exemple en els aliments que consumim . Des que restem confinats
ha augmentat el consum d’alguns productes i ara els podeu veure en
aquesta taula, amb les seves dades us proposem fer una gràfica de
barres.
PRODUCTE

AUGMENT DEL
CONSUM en %

FARINA

170

CARN

29

HORTALISSES

25,4

SNACKS

61

PEIX

18

XOCOLATA

60

FRUITA

18,5

CERVESA

42

BEGUDES ALC.

40,7

AMB AQUESTES DADES: Fes una gràfica de barres i l’envies al correu
de la teva classe i en l’apartat ASSUMPTE poses 
PER A JESÚS
.
En el següent document us recordo com es pot fer una gràfica de
barres, amb l’ordinador o a llapis i paper quadriculat.
COM FER UNA GRÀFICA
Tutorial: Com fer una gràfica de barres amb Word:
https://es.wikihow.com/hacer-un-gr%C3%A1fico-de-barras-en-Word

REPTES QUE ET FARÀN PENSAR
Envia les respostes aJesús

Intenta llegir bé aquests enunciats i resol els reptes:
1. Col·loca una creu en el quadre corresponent a cadascuna de
les situacions següents en tirar un dau:
Segur
Que surti un vuit

Possible
Impossible

Que el número que
surti sigui parell

Segur
Possible
Impossible

Que surti un número

Segur
Possible
Impossible

2.-Completa les següents frases sobre la previsió meteorològica a
Badalona en el mes d’agost (marca amb una X la resposta correcta):
1.

És segur que...
a.Nevarà.
b.Plourà.
c.

2.

Els termòmetres no marcaran 0 graus.

El més probable és que...
a.

La temperatura oscil·li entre els 30 i 35 graus.

b.

Ens abriguem amb guants i bufanda.

c.
3.

La temperatura oscil·li entre els 0 i 4 graus.

És poc probable que...
a.La temperatura oscil·li entre els 20 i 25 graus.
b.La neu arribi als dos metres d’altura.
c. Anem a la platja.

4.- Acoloreix aquestes xinxetes per a que es compleixi que:
A) És molt probable treure una vermella.
B) És poc probable treure un verda.
C) És impossible treure una groga.
D) Treure una blava o una taronja té la mateixa probabilitat.
ENGLISH CHALLENGE!
What is a virus?
Click and learn!
https://edpuzzle.com/media/5eb1895d5378ac3efd3428f0
Accept the challenge and answer the quiz!
https://forms.gle/e87BZtLUT798zJ3k9

● Writing tips!
Si vols escriure un correu electrònic en anglès, de manera senzilla i
guiada, segueix aquest model.

EDUCACIÓ FÍSICA
Hidratació i activitat física
A continuació obre aquest vídeo per començar la proposta de la
setmana. És de l’Anna Godoy.
Saps qui és? Ho esbrines?
Hidratació
Tot seguit tens 3 articles que parlen sobre la hidratació. És una bona
reflexió ara que s’apropa la calor.
3 articles sobre la importància de beure aigua.
I tot seguit, pren un bon got d’aigua i a ballar!.

just dance
Segur que s’apunten els de casa teva!
ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Aquí teniu la solució de l’activitat “Què en saps de les festes de maig a
Badalona”
SOLUCIÓ ACTIVITAT

