
 

 

 
 SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19   
 

TASQUES A REALITZAR – 6è CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

TASQUES PER A LA SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ 
 

Com tots sabeu aquesta setmana estava programada una eixida amb l’alumnat de Gata de Gorgos 
que venien a que els descobrirem la nostra bonica ciutat. A més des de dimarts tenim els festius 
escolars establerts al calendari des de l’inici de curs. 
TASQUES PER A TOTA LA SETMANA: 

1. LLEGIR UN POC TOTS ELS DIES 

2. REPASSAR LES LLIBRETES I REVISAR QUE TINGUEM FETES TOTES LES TASQUES (EN CASTELLÀ, 

EN VALENCIÀ, EN MATEMÀTIQUES I EN CIÈNCIES). Recordeu que és molt important l’ordre, la 

claredat, la lletra i ser organitzats. 

3. DISFRUTAR DE LA FAMÍLIA: parlar amb ells, jugar a jocs de taula, mirar pel·lícules, inventar 

històries…  

TASQUES PER A LA SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 
LLEGIR TOTS ELS DIES UN POC 
MATEMÀTIQUES: 

1. Fer full d’activitats repartit a classe i corregir-lo (teniu les solucions) 

2. Repassar el tema i els exercicis fets a fi de buscar dubtes. 

VALENCIÀ: 
1. Fer full de reforç INOBLIDABLE de les Unitats 7 i 8 (a la llibreta) i autocorrecció del mateix 

(teniu les solucions).  

2. Buscar informació i explicar què és una BIOGRAFIA (escriure la informació a la llibreta) 

3. Fer full d’activitats de LA BIOGRAFIA (repartit a classe) a la llibreta i autocorrecció. Recordeu 

que si hi ha alguna redacció o recerca d’informació proposada a les activitats us la corregiré 

jo a la llibreta (podeu enviar-la també al meu correu pedros_jua@gva.es). 

CASTELLÀ: 
1. Hojas de ejercicios de autoevaluación y refuerzo (repartidas en clase) de las unidades 7 y 8, y 

estudiar para el examen (busca dudas, apuntalas, intenta resolverlas...). 

ANGLÉS: 
1. Seguir amb les activitats de l’Activity Book i Student’s Book proposades per la mestra. 

E. F. :  Treball sobre LA PILOTA proposat pel mestre (recordeu que us va facilitar el material) 
Són dies difícils, ho sabem, ho entenem, per tant us recomanem paciència. Ara no es pot eixir de 
casa, per tant hem de gaudir de la nostra llar i la nostra família, podeu parlar amb ells, jugar a jocs 
de taula, mirar pel·lícules, inventar històries…  

 
 

EMPAR I JOAN Mestres de 6é 
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