
 

 

 

Els/les mestres de 5è esperem que totes les famílies continueu bé. Us proposem que durant aquesta setmana del 

dilluns 27 d’abril al divendres 1 de maig, feu les següents activitats. Cada setmana tindrà una idea central de 

treball, aquesta setmana la idea central és la primavera, 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. 

Àrea Tasca a realitzar Data d’entrega 

 

Matemàtiques 

GF - A Aquesta setmana us proposem que solucioneu algunes operacions 

bàsiques per aconseguir desxifrar un poema de la primavera. 

 
Trobareu l’activitat i les indicacions aquí. 

 

Com sabeu, una vegada tingueu acabada l’activitat haureu de fer-li una 

fotografia i enviar-la al correu electrònic de la classe indicant el 

vostre nom i l’assignatura, per exemple: Ana - Matemàtiques. 

 

 

 
Divendres 1 de 

maig  

GF - B 

GF - C 

https://drive.google.com/file/d/1EmCVMkhhhQT8sctemWuapfgmf9ktezH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsvxpnjaNsLtA8NKNvtTdq7iIFCMPYsb/view?usp=sharing


 

GF - D Aquesta setmana us proposem que solucioneu algunes operacions 

bàsiques per aconseguir desxifrar un poema de la primavera. 

 
Trobareu l’activitat i les indicacions aquí   

 

Com sabeu, una vegada tingueu acabada l’activitat haureu de fer-li una 

fotografia i enviar-la al correu electrònic de la classe indicant el 

vostre nom i l’assignatura, per exemple: Ana - Matemàtiques. 

 

 

 

 

Català 

Per aquesta setmana us proposem la lectura del poema“La primavera” i 

contesteu correctament les preguntes de comprensió. Recordeu fixar-vos bé i, 

si cal, llegir més d’una vegada la lectura. 

 

Trobareu la lectura i les preguntes aquí. 

 

Aula d’acollida: 

 
- Clica: LA FAMÍLIA 

 

 

 

Divendres 1 de 

maig 

 

 

Castellano 

La actividad de esta semana consiste en elaborar un caligrama personalizado 

en agradecimiento al familiar que tu decidas que te cuida y te quiere, puede 

ser tu padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela… 

 

Encontraréis algunos consejos y ejemplos para realizarlo aquí. 

 

Cuanto lo tengáis terminado no olvidéis enviar una fotografía al correo 

electrónico de la clase indicando vuestro nombre y la asignatura. 

 

 

Viernes 1 de 

mayo 

 

 

Medi natural 

Aquesta activitat, experiment, observació i recollida de dades està pensada per 

fer-la durant 15 dies. 

Per poder obrir-la i saber en què consisteix clica el següent enllaç: 
 

 Experiment germinació 

 

Divendres 8 de 

maig 

https://drive.google.com/file/d/1EW3yAhPFnLsXKjDqM8kqvBqECInr4q3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Ococ8uXtLwKSCJhnHwuGxxi8Me5khjM8
https://drive.google.com/file/d/1_FkdTFltDNY_z2IDVd6_4-uOJ8A8XH9H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMorX3YXNNMez0utzKg3nzQebYdVImz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZy7WNxvXTESt68GUod0mDT-vwS387nM/view?usp=sharing


 

 

 

 
Medi social 

Ja que som a la primavera, us proposem un viatge astral a les quatre estacions. 

Clica l´enllaç per veure el vídeo: 

Arriba la primavera 

Mira´t el vídeo tantes vegades com necessitis per poder contestar les preguntes 

que us proposem aquí. 

Quan hagis fet les preguntes fes una fotografia de les respostes i envia-la al 

correu de la teva classe indicant nom i assignatura.  

 

 

 
Divendres 1 de 

maig 

 

 

 

 

 

Anglès 

Continuem amb la unitat WHAT DOES OUR CITY LOOK LIKE? 

 
Jocs i una descripció curta per a practicar el THERE IS / THERE ARE. 
 
Fes clic aquí per veure un vídeo explicatiu del que has de fer i com s’ha de fer. Després de 
mirar el vídeo fes clic aquí per accedir al joc.  
 
Els resultats dels jocs arribaran directament per correu electrònic a la mestra. Recorda 
escriure el teu nom i la classe (exemple: Camron - 5B) quan t’ho demani. 
 
La descripció pots fer-la en un word o en un full de paper i fer-li una foto i enviar-ho al mail 
de la teva classe, llegeix bé les instruccions de com s’ha de fer al joc. 
 
Si no disposes d’ordinador o tauleta, totes les activitats són compatibles per a poder fer-les 
amb el mòbil. Qualsevol dubte escriu un correu electrònic al mail de la teva classe posant a 
l’assumpte del correu ANGLÈS i el teu nom. Exemple: CARLA - ANGLÈS 
 

Els jocs és 

recomanable que els 

realitzeu abans de fer 

la descripció que 

hauràs d’enviar al 

correu electrònic de la 

teva classe. 

 

Música Escolta, pensa,canta foto repostes 

preguntes 2 i 3 i 

video cantant. 

https://www.ccma.cat/video/embed/super3/3429091/
https://drive.google.com/file/d/1wgItRwsDZw24aK4DTeTuoAEtrzaWD3Y2/view?usp=sharing
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfZoXAyhS
https://view.genial.ly/5e83d9c2260c290e397bb9f7/game-breakout-the-city
https://docs.google.com/document/d/1PMuh4vFXQOKn_xWbm7qiiA46MDuX05fw7X8R6HqEdqE/edit?usp=sharing


 

 

 

 
 

 

 

 

Educació física 

Hola, espero estigueu bé, Una abraçada! 

Seguim amb el joc del coronavirus friend que consisteix en superar els reptes per 

guanyar al coronavirus friend del que vas fer un dibuix i cada setmana que els superes li 

pintes una corona per desactivar-lo. 

El primer que hauràs de fer és fer la fitxa setmanal 

Clica:  fitxa setmanal 3  

Reptes de la setmana: 

Clica: 

Repte 1: En forma 3 

Clica: 

Repte 2: Paper higiènic Challenge 

Clica: 

Repte 3: Fruita Challenge 

 

Qualsevol dubte envieu un correu electrònic al mail de la classe posant Dubte Educació 

Física en Asunto. 

Avaluació: 

 

Enviar foto fitxa 
setmanal 3  

 

Enviar video 

repte 2 

 

Data per enviar: 

Divendres 1 de 

maig 

 

 

Plàstica 

Continuem construint la ciutat, en la missió 2 d’anglès has recuperat el centre comercial i la 

plaça. Les pautes de l’activitat les trobaràs aquí.    

Fes una foto de les teves creacions i envia-les al correu electrònic de la teva classe amb 

l’assumpte Plàstica i el teu nom.  

 

Divendres 1 maig 

Religió / 

Educació en 

valors 

Aquesta setmana et proposo una activitat sense retorn. Només vull que facis el següent. 
Entra en aquest link i juga una estona amb aquest joc que es diu: coneix els teus drets. 

https://jocdelsdrets.gencat.cat/ 

 

Si vols, em pots 
escriure un correu i 
em dius que t’ha 
semblat. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ihPVnfN4dMllJM7K1_UYVZJ6eISrWl99
https://drive.google.com/open?id=1ihPVnfN4dMllJM7K1_UYVZJ6eISrWl99
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1da3avsyJnuNZsiq6F3IsCto1F7Ki6fr_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1OvdBh2aKw5wGeT8kyf7IO5jcLvvQPoKw/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1DBo6FP6kDtxelvRc_p9U-nNWvmLfgoKD/view?usp=drivesdk
https://view.genial.ly/5e9dd191bc1ba60db2f54222/presentation-city-2
https://jocdelsdrets.gencat.cat/

