
              Tasques setmanals 14 - 17 d'abril 

Els/les mestres de 5è esperem que totes les famílies continueu bé. Us proposem que durant aquesta setmana del dimarts 14 
d’abril al divendres 17 d’abril, feu les següents activitats avaluables.  

 

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: 

5a@menendezpidal.cat                           5b@menendezpidal.cat                            5c@menendezpidal.cat  

Àrea Tasca a realitzar 
Data màxima d'entrega 

  

  

 Matemàtiques 

 

G.F: A 

Per començar la setmana us proposo dues activitats, la primera és per practicar el càlcul 

mental i les operacions bàsiques, la trobareu al següent enllaç:Tasca 1. Abans d’enviar-ho, 

us recomano realitzar les comprovacions, si voleu, les podeu fer al mateix full. 

La segona tasca, per refrescar una mica tot el treballat amb els polígons i els poliedres, us 

proposo que elaboreu un mosaic de figures geomètriques, les indicacions per l’activitat 

estan en aquest enllaç: Tasca 2 

Una vegada tingueu les tasques fetes, feu-li una fotografia per separat a cada activitat i 

envieu-les al correu de la classe, no us oblideu de posar el nom i cognom i l’assignatura. 

 Divendres 17 d’abril 

G.F: B  Per aquesta setmana repassarem els polígons. Haureu de fer una fitxa on surten els 

polígons i les seves parts treballats a classe, tots els dibuixos cal fer-los amb regle.Fitxa 

repàs polígons 

 

 

 Divendres 17 d’abril 

mailto:5a@menendezpidal.cat
mailto:5b@menendezpidal.cat
mailto:5c@menendezpidal.cat
https://drive.google.com/file/d/1_G2i5LvMZ6gN7WqZvgKlAJ8p_dM4SY5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHPS05EMlAWBiBaNrfRR59vtKenkzDNk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hSoCcnyrzwkkb2c1UH7TFhtiMTENnlsautf-YiDsHl4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hSoCcnyrzwkkb2c1UH7TFhtiMTENnlsautf-YiDsHl4/edit?usp=sharing


G.F: C 

i 

G.F: D 

Practiquem les operacions per agafar forces! 

Hareu d’entrar en aquesta web https://www.liveworksheets.com/jn145612ji i fer la fitxa que 

apareix. Veureu que són operacions de +, - i x. Recomanem fer les operacions en un paper 

per tal d’obtenir els resultats. Amb els resultats de les operacions obtindreu un missatge.  

Una vegada feta heu de clicar a “Terminado” o “Finish” i us sortirà un missatge per enviar la 

tasca al mestre,  heu d’escriure al correu de la vostra classe. 

No oblideu escriure el vostre nom i cognom, sinó els mestres no sabrem quina és la teva 

feina feta! 

Ànims que segur que ho podreu fer bé!  

Divendres 17 d’abril  

 La fitxa s’ha d’enviar al 

correu de la vostra classe. 

No oblideu escriure el 

vostre nom i cognom. 

Sortirà al finalitzar la fitxa 

no us preocupeu.  

Català 

 

Aula d’acollida: 

Ashly Yurani Fajardo i Kenneth Augusto Castro 

- Clica: 4 DIES ~ 4 REPTES  

Activitats per a 5è A- 5è B- 5è C: 

Escriu una DESCRIPCIÓ d´una persona de la teva família. Pensa que ha de tenir una extensió d´unes 

10 línies. La presentació ha de tenir bona lletra, ha d´estar revisada, ha de tenir sanefa i un dibuix. La 

descripció l´has de fer en un full. Al final, hauràs de fer una FOTOGRAFIA per enviar-la. 

Aquí teniu uns recursos que t’ajudaran a escriure la descripció Descripció fisica persona, Descripció 

psíquica persona. 

Obre el document, fes la lectura proposada atentament i contesta les preguntes de comprensió: 

Comprensió lectora 

Les respostes les has de fer en un full. Al final, has de fer una FOTOGRAFIA per enviar-la. 

 

Divendres 17 d’abril 

 

 

  Divendres 17 d´abril 

https://www.liveworksheets.com/jn145612ji
https://drive.google.com/file/d/1PbyP3qze5atP902wXgf51Nzkw_FVboL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPS60sjluPzVpcWanqCEh0NGxIrEsixC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpc7Go8bLs1yi6Sstozpk8gJHpv0nevH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpc7Go8bLs1yi6Sstozpk8gJHpv0nevH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-S1DFwxifIS6zgkjumHBrQH7oP1WIp_/view?usp=sharing


Castellano Escribe la DESCRIPCIÓN de una habitación de tu casa. Piensa que ha de tener una extensión 

mínima de 10 líneas. La presentación ha de tener buena letra, ha de estar revisada y tener una 

cenefa y un dibujo. 

Aquí tienes un recurso que te ayudará a escribir tu descripción de tu habitación: Descripción 

Haz la descripción en una hoja. Al final haz una FOTOGRAFIA para enviarla. 

 Abre el documento adjunto, haz una lectura atenta y contesta las preguntas de comprensión: 

 Comprensión lectora 

Las respuestas hazlas en una hoja, Haz una FOTOGRAFIA para poderlas enviar. 

  

Viernes 17 de abril 

Medi Natural Visualitza el vídeo, tria un experiment, fes-lo i explica els passos que has anat seguint. Pots adjuntar 

fotografies del teu experiment. Experiments amb aigua 

 Divendres 17 d’abril 

Medi Social Aquesta setmana us proposem les següents tasques: 

1. Fes un registre de la temperatura màxima i mínima de cada dia i contesta les preguntes 

que trobaràs en el següent document Activitats temperatura. Hauràs d’enviar una fotografía de 

les respostes al teu quadern. 

2. Fes un dibuix de cada paisatge que hem treballat a classe (costa, interior, muntanya), a 

continuació indica els noms dels accidents geogràfics més rellevants; també pots fer servir 

una fotografia o retall de revista, diari… Aquí tens un document amb els principals accidents 

geogràfics i la seva definició: Definicions relleu. Has d’enviar una fotografía de cada paisatge 

quan els hagis acabat. 

3. Completa una línia del temps de la PREHISTÒRIA on indiquis els fets més importants amb 

les seves dates i les característiques que consideris més rellevants. Trobaràs informació a 

les pàgines 180-181 del llibre de text, també pots fer una recerca per Internet. Pots fer servir 

un model com aquest: Línia temps Recorda que has d’enviar una fotografia amb la línia del 

temps acabada. 

 Divendres 17 d’abril 

https://drive.google.com/file/d/1er0q7gZjj2MVd-IxrmXFu2wbzJ2vEoC5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14gxUprA6WNk-W-nmcggAm6fxcHTGDnIS
https://www.youtube.com/watch?v=jaGnQjRknPc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/10MhaIHYZez0z5XyIt7SjwRPP2sEEDqqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187x6bZZ1puGhEFtSbned1oICedrG8tNC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YWVQPaEOCST1wSV972srKupsjSCa1FeV/view?usp=sharing


Anglès Comencem la nova unitat: “WHAT DOES OUR CITY LOOK LIKE?” 

Has de realitzar els diferents jocs, el listening “The best city”, heu de respondre les preguntes sobre aquest en 

un formulari de google i un reading, a respondre a través d’un quizizz.  

Si no disposes d’ordinador totes les activitats són compatibles per a poder fer-les amb el mòbil. 

Els links i l’explicació de totes les activitats els trobaràs de manera més detallada aquí. 

El listening i el reading 

s’han de fer pel divendres 

17 d’abril. Els jocs és 

recomanable fer-los abans 

del listening però no tenen 

data màxima d’entrega, els 

pots repetir tantes 

vegades com vulguis. 

Música HÄNDEL, BRITTEN I LA CHAMPIONS LEAGUE 

Entra al document. Contesta en un full, li fas una foto i ho envies al correu del teu tutor. 

 Divendres 17 d’abril 

Educació 

física 

Maleït CORONAVIRUS!!!...heu d'anar amb compte perquè té un amic que també haurem 

de lluitar contra él. El seu nom és CORONAVIRUS FRIEND. 

LLegeix atentament les instruccions per saber com guanyar-lo. 

- Clica i llegeix: Instruccions 

 

- Repte 1: Per superar aquest repte has de fer la teva fitxa de seguiment setmanal. 

                Clica: Fitxa setmanal joc Coronavirus friend 

- Repte 2: Ens posem en forma. Per superar el repte Has de fer 3 dies mínim aquesta 

rutina. Si vols pots fer-lo més dies.  

               Clica l'enllaç:  https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 

- Repte 3: A ballar, per superar aquest repte has de fer la coreografia tots els dies 

menys el divendres. 

               Clica l'enllaç: https://youtu.be/5vXqZXLK3Ik 

- Repte 4: Una mica de Ioga, per superar el repte hauràs de fer el video 2 dies per 

aprendre a relaxar-te i conèixer el teu cos.  

              Clica l'enllaç: https://youtu.be/jMOZz7GHaog 

- Repte 5: Repte responsabilitat i emocions. Hauràs de omplir la fitxa que vas fer en 

el repte 1. Et poso un exemple com s'ha d'omplir. 

              Clica l'enllaç:Exemple omplir fitxa seguiment reptes i emocions 

 

 Divendres 17 d’abril 

https://sites.google.com/menendezpidal.cat/6thgrade/p%C3%A1gina-principal
https://drive.google.com/file/d/1NKgd7i4JD6huKRt8-wskSVp9lvqPUReU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PgLQAeYqvEKzuylziNhGr9aiY7D67Si_
https://drive.google.com/open?id=1PgLQAeYqvEKzuylziNhGr9aiY7D67Si_
https://drive.google.com/file/d/1zoOZ2R_7c58JuKPmY_OJTr88XaEul8CN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zoOZ2R_7c58JuKPmY_OJTr88XaEul8CN/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w
https://youtu.be/jMOZz7GHaog
https://youtu.be/jMOZz7GHaog
https://drive.google.com/open?id=1F8ez4vkH5_TfN8a6ZS6gZ4zpGMovOgX6


             Sou uns guerrers i guerreres!!!!. Derrota al 'coronavirus casa'. Ànims i 

força!! 

         Fes tots els reptes i envia una foto amb la fitxa de seguiment! 

Plàstica Mira la següent presentació i observa que amb qualsevol material podem fer art. Busca per casa 

aquelles coses que pots reciclar i transformar en una obra d’art. Junta tot el material que has trobat, li 

fas una foto i l’ envies al correu de la classe.  

https://view.genial.ly/5e8dc664124be30da502cd9f/presentation-art-and-materials 

Divendres 17 d’abril. 

 

Religió 

/Educació en 

valors 

Comencem el tema dels Drets del nens. Mireu aquest vídeo i respon a la tasca. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/quins-drets-teniu/video/5633019/ 

Agafa un full de paper i escriu-hi el dret més important per a tu. Pots decorar-ho com tu vulguis 
i utilitzar el format de lletra que més t’agradi. Després fes-te una foto amb la feina acabada i 
retorna-ho. 

Ho has de retornar fet el 

divendres 17 d’abril. 

 

https://view.genial.ly/5e8dc664124be30da502cd9f/presentation-art-and-materials
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/quins-drets-teniu/video/5633019/

