
Els/les mestres de 5è esperem que totes les famílies continueu bé. Us proposem que durant aquesta setmana del dilluns 20 d’abril al divendres 24 

d’abril, feu les següents activitats. Cada setmana tindrà una idea central de treball, aquesta setmana la idea central és Sant Jordi, tot i que hi haurà 

alguna àrea que continuarà amb el treball proposat anteriorment. 

CADA SETMANA ANIREU REBENT UNA GRAELLA COM AQUESTA AMB LES NOVES ACTIVITATS. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE QUAN ENTREGUEU LES FEINES POSEU SEMPRE : NOM I COGNOM I  ASSIGNATURA 

TOTES LES FEINES LES HEU D’ENVIAR AL CORREU DE LA VOSTRA CLASSE: 

*Els/les alumnes del Lluís han d'enviar totes les activitats a: 5a@menendezpidal.cat 

*Els/les alumnes de l’Ana han d'enviar totes les activitats a: 5b@menendezpidal.cat 

*Els/les alumnes de l’Ángel han d'enviar totes les activitats a: 5c@menendezpidal.cat 

Us recomanem que mireu les indicacions que trobareu en aquesta imatge i que us poden ajudar quan feu les fotografies de les tasques. 

L’equip de mestres volem felicitar a tots/es els que ens heu fet arribar les tasques per tota la feina feta, a més, a tots/es els que no ens heu 
pogut fer arribar les activitats us animem a fer-les per continuar treballant les rutines escolars i repassant tot el que hem treballat a classe! 

Àrea Tasca a realitzar Data màxima 

d'entrega 

  

  

 Matemàtiques 

G.F: A Per aquesta setmana us proposem l’activitat que trobareu aquí. 

Com heu vist, consisteix en fer uns dibuixos o titelles amb la temàtica de Sant Jordi utilitzant 

únicament figures geomètriques. 

Quan els tinguis fets, recorda enviar una o més fotografies al correu electrònic de la teva 

classe perquè puguem veure el resultat.  

  

 Divendres 24 d’abril 

  
G.F: B 

G.F: C 

mailto:5c@menendezpidal.cat
https://drive.google.com/file/d/1EmCVMkhhhQT8sctemWuapfgmf9ktezH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nbi--1eB1fTnYEn2pUR3izR2im2H4ubk/view?usp=sharing


G.F: D Per aquesta setmana us proposem  fer uns dibuixos o titelles amb la temàtica de Sant Jordi 

utilitzant únicament figures geomètriques. Per accedir a l’activitat fes click aquí.  

Primer visualitza els vídeos explicatius i fes les dues activitats proposades. No t’oblidis de 

finalitzar la tasca i enviar-ho al correu de la teva classe.  

Per acabar , quan tinguis feta l’última activitat (fer els dibuixos o titelles) recorda enviar una o 

més fotografies al correu electrònic de la teva classe perquè puguem veure el resultat. 

  

Divendres 24 d’abril 

  

 

  

 Català 

 

Per aquesta setmana a català us proposem escriure un conte o una llegenda en motiu de la diada de 

Sant Jordi. Fes la teva pròpia història personalitzada de Sant Jordi, pots canviar personatges (la 

protagonista pot ser una noia, l’època on passa la història, el final,  etc).Trobaràs informació per ajudar-te 

a fer la teva llegenda o conte aquí. 

Recorda enviar la teva història al correu de la teva classe.  

Aula d’acollida: 

Ashly Yurani Fajardo:  

- Clica: 5 DIES - 5 REPTES ASHLY 

Kenneth Augusto Castro: 

- Clica: 5 DIES - 5 REPTES KENNETH 

  

 

 

Divendres 24 d’abril 

 

Castellano 

Lee el artículo de periódico que encontrarás aquí. 

Cuando lo hayas leído contesta las preguntas que encontrarás en este documento. 

Recuerda cuando hayas acabado enviar una fotografía con las respuestas al correo electrónico de tu 

clase. 

  

Divendres 24 d’abril 

https://es.liveworksheets.com/bo197207gt
https://drive.google.com/file/d/1SRX5dRNU2qgX_QwhLN2nQbLavpL-boB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjmPw0kWZG5WYF4Em-GHKBIlYo3dGCNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ObDqL682Iu7uuTc77e_7S_tV6sqlXF0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDYU_obDySg8W_qNImv_owPd9mLuWipG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qtWjIQPDEiaHTy5kl9fxqjGcKud-affk/view?usp=sharing


Medi Natural Obre el video i mira l´experiment que et proposa. Després hauràs de repetir-lo tu. Pots explicar 

l´experiment de 3 maneres, tria una: 

- Pot ser un vídeo teu explicant el procés. 

- Pots fer fotografies del procés. 

- Pots explicar per escrit els passos que has seguit i el resultat obtingut. 

 

         Experiment: Obtenció de clorofil.la 

      El que hagis decidit l ´has d´enviar al correu de la teva classe. 

  

  

Divendres 24 d’abril 

Medi Social És la setmana de Sant Jordi, som a l´Edat Mitjana, has de dibuixar un castell, i senyalar les parts més 

importants.  

En aquesta societat trobem Reis, Cavallers, el Poble… Has d´obrir aquest document : piràmide feudal  i 

a la piràmide que trobaràs has de dibuixar i escriure els diferents estaments socials al seu lloc 

corresponent. 

Fes una foto de cada dibuix i envia-la al correu de la teva classe. 

  

Divendres 24 d’abril 

Anglès Continuem amb la unitat WHAT DOES OUR CITY LOOK LIKE? 

Jocs per a practicar el VERB TO BE, fer un meme utilitzant el verb TO BE i un dibuix a partir d’una 

audició.  

Hauràs de penjar el meme en un padlet, d’aquesta manera tots podrem veure el que fa la resta, llegeix 

atentament les instruccions per saber com fer-ho i recorda escriure el teu nom. És molt fàcil i ens podrem 

fer LIKES entre nosaltres!. 

Hauràs d’enviar el dibuix al correu electrònic de la teva classe. Recorda posar el teu nom i 

l’assignatura com assumpte del correu. Exemple: Daniel - Anglès 

El joc és recomanable que 

el facis abans de fer el 

meme i l’audició, però el 

pots fer tantes vegades 

com vulguis, no té data 

màxima d’entrega, és per 

practicar. 

La data màxima d’entrega 

del teu meme i del dibuix 

és el divendres 24 d’abril.  

https://youtu.be/lC-sQLEfSvA
https://drive.google.com/file/d/1x9OPUSEy0rI9jLa1px6ZTnIAU2alxbSb/view?usp=sharing


Recorda que si no disposes d’ordinador o tauleta, totes les activitats són compatibles per a poder fer-les 

amb el mòbil. 

Trobaràs el link i una explicació més detallada de les activitats aquí, clica on posa WEEK 20/04 - 24/04 

per accedir a les instruccions d’aquesta setmana. 

Música  Endevina l’instrument i classifica’l  Divendres 24 d’abril 

Educació 

física 

 Espero estigueu bé. Una forta abraçada!!  
Reptes Joc Coronavirus friend.  
Hi ha 3 reptes a superar. 
Aquesta setmana el cavaller Sant Jordi ens ajudarà.  
Si no te'n recordes com es jugava clica a:  
Instruccions 
 
Clica:  
Repte 1: Fitxa 2a setmana 
 
Clica: 
Repte2: Entrena com Sant Jordi. 

 
Clica: 
Repte3: Fes Ioga com Sant Jordi 
 
Avaluació: Enviar una foto amb la fitxa omplerta.  
Recorda NO t'oblidis de pintar la corona del Teu dibuix del coronavirus friend cada setmana  
que aconsegueixes fer tots els reptes. 

 Avaluació:  

Enviar una foto amb la 
fitxa omplerta i el dibuix 
del teu coronavirus 
friend(recorda ha de tenir 
10 corones i que només es 
pinten si s'aconsegueix 
superar els reptes de la 
setmana.  
Una corona per setmana. 
És pot personalitzar. El 
dibuix està al full 
d'instruccions)  

Divendres 24 d'abril, data 

d'entrega.  

Plàstica Aquesta setmana crearàs els edificis que has recuperat en la missió 1 d’anglès, són el museu i l’estació 

d’autobusos. Les pautes per crear-los les trobaràs  aquí.  

Fes una foto als edificis creats i envia-la al correu electrònic de la teva classe amb l’assumpte Plàstica i el 

teu nom.  

Divendres 24 d’abril 

https://sites.google.com/menendezpidal.cat/6thgrade/p%C3%A1gina-principal
https://docs.google.com/document/d/1POEukbdALFWkz2feXgRn3b02ZVpyvjbyLeaW0h4Hkn4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1Zv5olg9RXsTplSqsnXh8wLI6ZKPAsgN_/view?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1oW0JvPTbKWw53bKzrGUuPkLbzXCikLw1RY7lhZASBNY/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1-9Wkg0k_l4vZ1He9lAWuP7GdOWITypb3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1NxfaHhdFXZkp98eSuVB4QYKPOnyoSIdq/view?usp=drivesdk
https://view.genial.ly/5e9967b36326780e1df51ba7/presentation-genially-sin-titulo


Religió/Ed. 

valors 

La setmana passada vem veure alguns dels drets que teniu els nens. Ara et convido a escoltar una cançó del grup 
Xiula. Veuràs que en aquest videoclip hi surten un munt de nens i nenes. L’has de mirar i escoltar. Quan ho hagis 
fet hauràs de respondre a les següents preguntes. 

1.  Reconeixes a quin lloc està gravat?   

   

2.  Creus que els drets dels infants només afecten a alguns nens o als de tot el món? 

El divendres dia 24 d’abril 

hauràs d’enviar-me un mail 

amb les respostes. 

  

 


