
 
 
 

CICLE SUPERIOR 6È 
ACTIVITATS SETMANA DEL 25 AL 
31 DE MAIG     
     

ACTIVITAT CREATIVA  
   Donar sang no passa de moda!  
    Campanya de donació de sang 

ACTIVITAT MUSICAL 
Us proposo una activitat musical relacionada amb el tema d’aquesta 
setmana, LA SANG. 
 
Escolteu aquesta cançó, A la sang.  
 

1. A quin gènere musical pertany aquesta cançó. 
2. Explica’m la història d’aquest gènere musical. 
3. Recomana’m cançons d’aquest gènere musical que t'agradin, pots fer 

una llista d’spotify si vols. 
 
La música és curativa! 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: 
PETIT TREBALL D’INVESTIGACIÓ 

 

Cada any els de sisè sou els encarregats de que es dugui a terme la 
Campanya de Donació de Sang a l’escola.   

Ara us proposem tota una sèrie d’activitats què us ajudaran a esbrinar de 
què és tracta. 

https://drive.google.com/open?id=1RU7K0JC2ppSZ3aR9xl4RvqXzxueX1wHE
https://www.youtube.com/watch?v=TUpCJTGuzmE


Comenceu per mirar aquest link: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/inforeporter-anem-a-donar-sang/vid
eo/5730823/ 

Ara fareu una petita recerca que us ajudarà  a tenir més informació técnica 
d’aquest tema. Heu de FER UN WORD PER LA CARME on heu d’anar 
contestant les preguntes. 

No t’oblidis de veure els diferents enllaços què están a baix per poder 
contestar-les.  

COMENCEM…. 

1. Per què és important donar sang?  

2. Quan necessitem una transfusió de sang? 

3. Podeu anomenar els diferents grups sanguinis què 
existeixen?  

4. Pregunta-li a la teva familia si sap quin tipus de 
grup sanguini tens i averigua de quin grup sanguini 
et poden fer una transfusió de sang? 

 Links: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-importancia-de-donar-sang/video
/5836783/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/saber-que-es-un-banc-de-sang/vide
o/5730816/ 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/per-que-donem-sang/video/5642807/ 

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC: GUST PER LA LECTURA  I L’ESCRIPTURA 
Segur que moltes vegades has tingut un petit accident i t’has tallat, t’ha 
sortit sang. Què en saps sobre la sang? Et presentem aquest text expositiu 
que et permetrà fer l’activitat proposada.  
 
LA SANG: MAPA CONCEPTUAL 
 
DONACIÓ DE SANG 
Clica sobre del document i veuràs quines són les tasques proposades per 
aquesta setmana.  
 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/inforeporter-anem-a-donar-sang/video/5730823/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/inforeporter-anem-a-donar-sang/video/5730823/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-importancia-de-donar-sang/video/5836783/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-importancia-de-donar-sang/video/5836783/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/saber-que-es-un-banc-de-sang/video/5730816/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/saber-que-es-un-banc-de-sang/video/5730816/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/per-que-donem-sang/video/5642807/
https://drive.google.com/file/d/1aPkgeObcRR_3NpUGBwqij036bpANJBCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11mTH9451Fi_IztKTCCa5sNfJYX12qOsv/view?usp=sharing


ÀMBIT MATEMÀTIC: REPTES I ENIGMES. 

 

Quan una persona participa en la Campanya de Donació de Sang, la 
quantitat que se li extreu és al voltant del 9% del volum total que circula pel 
nostre organisme. En un adult la mitjana de sang total és d’uns 5 litres. 

A més com que la sang constantment s’està produint i renovant, la quantitat 
que s’extreu, uns 450 cm3, és a dir 0,450 litres, es recupera als pocs dies. 

La sang que es dóna es recull en una bossa de plàstic que també conté un 
líquid anticoagulant i conservant. 

Ara et proposo un repte que consisteix en saber cóm de gran o de petita ha 
de ser aquesta bossa de plàstic que contindrà la sang del donant. Per 
resoldre’l caldrà aplicar alguna de les coses que vas practicar la setmana 
passada. 

Es tracta d’esbrinar quins tres nombres faran possible aquesta condició: “ 
Quan els multipliquis entre ells ha de donar com a resultat 450”. 

Estàs preparada, estàs preparat??   Pensa primer que la bossa té una forma 
rectangular  

 

I ara només cal anar provant 3 nombres que puguin complir la condició que 
t’hem donat. 

La resposta a aquest repte i les solucions a les dues Activitats següents les 
envies al correu de la teva classe, 

Assumpte: Activitats per a Jesús. 

Activitat Tetrabrics 

activitat cubs 

 

https://drive.google.com/file/d/1JJl-KzWmyNRxauF33RpUHtP0TAnZUKqg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kGqFNEb8aNc2pkfH9J8oZKpytSUpy63/view?usp=sharing


 
ALTRES ACTIVITATS NO CONTEMPLADES A DALT PER FER AMB LA FAMÍLIA 

 
Aquí teniu la solució de les activitats de la setmana passada. Espero que 
tothom hagi trobat tots els pobles que apareixien. Així com les errades en el 
text. 
 
SOLUCIÓ COSTA BRAVA 
 
SOLUCIÓ QUINA EQUIVOCACIÓ! 

ENGLISH CHALLENGE! 
 
Digital and English challenge: The human body 

 

https://sites.google.com/somantonibotey.cat/6ht-class-human-body/home 

 
Aquesta setmana hauràs de practicar la teva competència digital a través 
de l’espai web creat. Aquí trobaràs molts recursos per practicar l’anglès i 
aprendre de manera global sobre el teu cos.  
És molt important que siguis conscient del teu nivell i de les teves dificultats. 
Tothom pot fer les activitats proposades o com a mínim intentar-ho.  
El repte està en gaudir de la pràctica de l’anglès a través de la navegació de 
l’espai web.  
Posa’t a prova! 
Em pots enviar un correu electrònic per explicar-me la teva experiència pel 
“6th class site” , donar-me la teva opinió sobre les activitats proposades i 
enviar-me fotos i vídeos amb les activitats que ho requereixin. 
 
YOU CAN DO IT!! KEEP UP!! 
 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
RELACIONEM LA SANG AMB L’EXERCICI 

 
Primerament, investiga què és la freqüència cardíaca. Seguidament realitza 
els passos que veuràs a la imatge i anota el teu resultat. 

https://drive.google.com/file/d/1VlavmIYTrxYN6X06yS8adNvPXGZckWr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dqsVytWr_eyYko_CfF-qwt-QKlYVqWJ/view?usp=sharing
https://sites.google.com/somantonibotey.cat/6ht-class-human-body/home


 
 
Ara ens toca pujar les pulsacions, així que obri el següent vídeo i realitza la 
sessió. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1flHSHJsfJM 
 
Després de fer l’exercici que ens explica el vídeo, torna a realitzar el procés 
que has fet abans per mesurar les pulsacions i anota el resultat. Has vist 
algun canvi? 
 
Finalment, et deixo aquesta qüestió.  
Creus que aquesta afirmació és correcta? Per què? "Quan realitzem exercici 
el cor bombeja molt més ràpid per portar oxigen als músculs". 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1flHSHJsfJM

