cicle superior 6è
ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
Activitat
creativa

Ha arribat el moment d’acomiadar-nos. Alguns de
vosaltres ho heu pogut fer “en directe” i altres no.
Per aquesta raó us proposem que trobeu una frase
motivadora pels vostres companys i companyes de
6è. Una frase que els animi, que els motivi, que els hi
doni empenta per poder començar amb ànims i
il·lusió una nova etapa.
Aquestes frases s’han d’escriure en segona persona
del singular i no han d’anar dirigides a cap
company/a en particular. Les podeu escriure en
una fantàstica presentació que inclou lletra
decorativa , en colors…
La podeu fer a mà o en un documents word.
E
 NGRESCA-T’HI !
En rebre-les, farem un recull d’aquests missatges i el
compartirem amb tots i totes vosaltres.
Envía la frase motivadora a la teva tutora.

Àmbit lingüístic:
Gust per la
lectura i
l’escriptura

RECORDS

Àmbit
matemàtic.
Reptes i
enigmes.

EL CURS 2019-20 S’ACABA.
Estem a les acaballes d’un curs molt excepcional. Hi
ha coses habituals a final de curs que no podem fer,
però….les podem gaudir de manera virtual.

Què us sembla la idea
?
Doncs , au!!, vinga!! Comencem:
FINAL DE CURS
AMIC INVISIBLE
Envieu les respostes al correu de la vostra classe
amb l’assumpte: 
Final de curso 
Amic invisible per a
Jesús.
Altres activitats
no
contemplades a
dalt per fer amb
la família

Aquí tens la solució de l’activitat

Educació Física

Els records formen part de la nostra vida

CRÈDITS DE PEL·LÍCULA

Quan pensis en Educació Física, segur que recordes moltíssims jocs,
però de segur que et ve a la ment algun joc que sempre volies jugar i el
guardes com un bon record.
Així que et proposo un repte. Fes un vídeo explicant quin joc és i com es
juga. Acceptes el repte?
*Al vídeo pots explicar més d'un joc.

