
 

TASQUES SETMANA DEL 21 AL 24 D’ABRIL 

TASQUES DE VALENCIÀ – 6è de Primària 

 

1. Acabar el quadern del 2n trimestre de valencià (pag 36, 37, 38 i 39). Me l’entregareu quan 

tornem i ha d’estar tot el quadern fet!(si algú vol pot enviar document escanejat o foto dels fulls al 

meu correu pedros_jua@gva.es). 

 

2. Snappet Llengua Valenciana Unitat 9: 

A) Apartat de lectura 

B) Veure i llegir amb atenció la següent presentació: https://prezi.com/tsg7qlo-s6a-

/loracio-6e-de-primaria/ 

C) Apartat de gramàtica (subjecte i predicat; classes oracions): copiar a la llibreta les explicacions 

(apareixen com a primers exercicis) i fer exercicis on-line.  

D) Ampliar vocabulari fent apartat (frases fetes). 

E) Opcional: fer exercicis de repàs. 

 

 

TASQUES DE LENGUA CASTELLANA 

 

1. Snappet Lengua Castellana Unidad 9. Realizaremos los ejercicios de los siguientes apartados: 

a) Apartado de lectura: mejoramos comprensión lectora. 

b) Mira este vídeo  

https://es.video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-itm-001&hsimp=yhs-

001&hspart=itm&p=video+palabras+tabu+ejemplos#id=4&vid=e66de1d1c8bee97c3189e27f

e09033e0&action=view   

c) Apartado de vocabulario: palabras tabú.  

d) Apartado de gramática: enunciado y oración (las lecciones que son explicación se copían 

en el cuaderno)  

e) Apartado de gramática: sujeto y predicado (las lecciones que son explicación se copían en 

el cuaderno)  

 

2) OPCIONAL: Practica jugando: http://www.xtec.cat/~jgenover/sujeto2.htm 
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MATEMÀTIQUES : UNITAT 8 ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

    SETMANA 21-24 ABRIL 

 

Estimats alumnes vos adjunte la prova del tema 8,  però no vos espanteu que, de moment, 

no és per a nota. Tan sols vullc explicar-ho una miqueta ( a vegades en un llenguatge no 

tècnic per comprendre-ho millor). Agafeu colors, dividiu-ho en 4 dies i endavant valents i 

valentes!!! 

  

A més, caldrà que treballeu la unitat 8 de Snappet, ja que vos ajudarà a entendre 

millor aquest tema «de majors». Però n´estic segura que a alguns i a algunes els 

encantarà. I si vos costa d´entendre no patiu que a l´institut ho tornaran a explicar de nou. 

 

AVÍS IMPORTANT: LA PRIMERA PREGUNTA ÉS LA MÉS DIFÍCIL! ÀNIM! 

 

Pregunta 1 Estadística (Punt 1 i 2 del llibre/Pàgines 148-149-150-151) 

 

En aquesta unitat es proposa la realització d´estudis estadístics, a partir de la recollida, 

organització i interpretació de dades (datos). Per això, és necessari conèixer els 

conceptes de: 

 

➢ Freqüència absoluta: nombre (nº)  de vegades que es repeteix una dada (dato). 

➢ Freqüència relativa: freqüència absoluta dividida entre el nombre (nº) total de 

dades (és a dir, en relació al total). 

 

Per tant, llegiu la pregunta 1 que parla de temperatures i apunteu les dades a la taula de 

freqüències. A la columna de la freqüència absoluta, el nombre de vegades que es 

repeteix cada temperatura. Per exemple, 16º es repeteix 2 vegades (apunte 2)... 

 

Calcular la freqüència relativa és una miqueta més difícil. Cal dividir la freqüència 

absoluta (2) entre el nombre total de dades de temperatura que tinc (10). 2 dividit entre 10 

és... 

 

Recordeu que, en aquest cas, per dividir cal ficar 0 al qüocient perquè no puc repartir 2 

entre 10 (eixirà a menys d´un, a menys de la unitat). 2 dividit entre 10 són 0,2.  

 

Per tant, la freqüència relativa és 0,2 (apunte 0,2)... 

 

Ara ho intenteu vosaltres amb les altres temperatures. Ànim!!!!! 

 

La segona part de la pregunta parla de dibuixar un diagrama de barres amb el polígon 

de freqüències (això ja ho practicàrem quan férem els climogrames de socials... ah ja 

recordeu!). Bé, es tracta de representar eixes dades (datos) que tinc en un gràfic perquè   

d´eixa forma es compren millor la informació. Més o menys com en aquest exemple. 

 



 

 
 

És a dir, caldrà que dibuixes un eix d´abcises i un eix d´ordenades. A l’eix d’abcises 

ficaràs les temperatures per ordre/ eix horizontal (16, 17, 18, 19, 20) i a l´eix                                  

d´ordenades/eix vertical, la freqüència en què es repeteixen (1, 2, 3, 4). Ja pots dibuixar 

les barres/rectangles i ja tindràs el diagrama de barres. (Recordeu que els valors s´han de 

col.locar entre quadres, no dins dels quadres). 

 

A la fi, tan sols quedarà unir cadascuna de les barres i ja tenim el polígon de freqüencies. 

Pregunta 2 i 3 Probabilitat (Punt 3 del llibre/Pàgines 152-153) 

 

• Per calcular la mitjana (penseu que mitjana ve de mig/meitat) d´un grup de 

dades (datos), en aquest cas són temperatures, SUMEM totes les temperatures 

(dades) i DIVIDIM la suma entre el nombre (nº) total de dades. 

 

Per exemple,   19+20+20+19+19+19+18+17+16+16 

                        --------------------------------------------------- 

    10 

la solució és la mitjana (dóna un nombre decimal...) 

 

• La mediana és el valor (temperatura) que ocupa la posició central quan 

ordenem les dades (temperatures en aquest cas) de més baixa a més alta. 

 

 (Penseu que mediana d´una carretera o autopista és una franja divisòria situada a 

 la meitat d´una carretera i que separa els 2 sentits del trànsit) 

 

 Per tant, si ordenem 16 16 17 18 19 19 19 19 20 20  

 la mediana serà... 

 

• El rang és la diferència entre el major i el menor valor de tots. En aquest cas, el 

rang és 20-16 =  ___ ºC 

 

• Ací faltaria el concepte de moda, que és la temperatura que es repeteix amb més 

freqüència. En aquest cas, la moda seria 19ºC. 

 

 

 



 

Per tal d´interioritzar millor aquests conceptes, vos aconsellem inventar una regla 

mnemotècnica, per exemple: 

 

  la mitjana està al mig, 

  la moda és la que mola, 

  la mediana no és 

  ni la gran ni la nana 

 

Preguntes 4 i 5  PROBABILITAT (Punt 4 del llibre/Pàgines 154-155) 
 

Una experiència aleatòria és quan NO es pot predir el resultat que se n´obtindrà. 

(Predecir : adivinar un hecho futuro) 

 

Sí que depén de l´atzar,  

no es pot predir 

No depén de l´atzar 

Llançar un dau i que isca un 5 Fer una puntada auna pilota i que torne a 
terra (sempre torna a terra) 

Llançar una pilota de bàsquet i escistellar Posar a calgar aigua i que bulla a 100ºC 
(sempre bull a 100ºC) 

Comprar un bitllet de loteria i que siga el 
premiat 

Llançar un avió de paper i que caiga a terra 

Llançar una moneda a l´aire i que isca cara Traure una bola roja d´una urna amb deu 
boles roges 

  

Ara fica tu un exemple de cada a la pregunta 4. 

 

 

 

 

 

A més, cada un dels possibles resultats d´una experiència aleatòria s´anomena succés. 

(Resultats = succés). 

 

Pot ser,  

 

• succés segur (fàcil) : ocorre sempre (son los que se cumplen siempre) 

 

   

• succés possible (difícil) : ocorre a vegades (son los que a veces se pueden cumplir) 

 



 

 

• succés impossible : no ocorre mai ( son los que no se cumplen nunca) 

 

 

 Ara intenta contestar a la pregunta 5. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 PROBABILITAT (Punt 5 del llibre/Pàgines 156-157) 

 

La probabilitat mesura la possibilitat que un succés ocórrega. L´expressem utilizant una 

fracció,  

 

        on el numerador  representa aquells casos que compleixen la condició  

    desitjada, és a dir, els casos favorables, 

 

        i el denominador   són tots els casos possibles. 

 

 

 

 

Per tant, llegint la pregunta 6: 

 

- la probabilitat de traure blaves serà 5 de 10 = 5/10 

- la probabilitat de traure de ratlles serà 3 de 10 = 3/10 

- i la de traure de dibuixos és 2 de 10 = 2/10 

 

A continuació, cal buscar fraccions equivalents. amb denominador 100 (ja ho hem donat). 

 

 Fracció Fracció equivalent 
amb denominador 
100 

% 

blaves 5/10 
 

50/100              50% 

ratlles 3/10 
 

30/100              30% 

dibuixos 2/10 
 

20/100              20% 



 

 

L´opció més probable és la de traure calcetins __________________ . 

 

 

 

 

 

 

Valents i valentes, si ho heu organitzat bé en 4 dies, ja heu acabat, per tant, envieu            

l´avaluació al meu correu, bé fet a la llibreta o a un full. 

 

 bustos_des@gva.es 

 

TASCA D’INVESTIGACIÓ “MARCA LA COMARCA” 

(FINS EL 4 DE MAIG) 

. Heu de fer una infografia (una imatge explicativa que combine text, il.lustracions i 

disseny, amb el propòsit de sintetitzar informació de certa complexitat i importància, de 

mànera directa i ràpida), com este exemple: 

.  

 

En el nostre cas aquesta infografia serà al voltant d’un poble de la Marina Alta.  
La infografia ha de deixar ben clar: nom del poble, escut, habitants, com podem aplegar, 
coses que es poden fer o visitar allí i tradicions (festes, menjar...). 
Com que a la Marina Alta hi ha 33 pobles, heu d’enviar-me un correu al 
pedros_jua@gva.es diguent que aneu a fer infografia i jo us diré quin poble us correspon. 
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