
 

 
 
 

Àrea Activitat Recordeu que... Com ho heu d’entregar 
Els/les mestres de 6è 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 avaluables.  

 

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

ÉS MOLT IMPORTANT QUE QUAN ENTREGUEU LES FEINES POSEU Al TÍTOL DEL DOCUMENT: NOM I 

COGNOM, CURS I ASSIGNATURA 

TOTES LES FEINES LES HEU DE COMPARTIR AMB EL TUTOR CORRESPONENT 

 

Català 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D: CAMINEM LLUNY?  
Escoltar i visualitzar la cançó de Doctor 
Prats: Caminem lluny i contestar a 4 
preguntes.  
Després, escriure una carta o e-mail 
per a una persona hospitalitzada pel 
coronavirus. La fitxa la podeu veure 
aquí . 
 
GRUP A i B 
Haureu de fer  AQUESTA FITXA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’hora d’escriure pots buscar les paraules al 
diccionari o a internet per comprovar si les has 
escrit correctament.  
També, al escriure la carta, no t’oblidis de 
presentar-te i acomiadar-te.  
 
Heu de:  

1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el nom del document per : Nom i 
cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponent, 
compartint al drive.  
 
 

Grup C i D: Envieu la fitxa a: 
Elena tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 
 
Grup A i B: 
Els alumnes del grup “A” de català 
envieu la feina al correu de la Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 

Els alumnes del grup “B” de català 
envieu la feina al correu de la Sylvia: 
tutor6a@menendezpidal.cat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iQwWp3ykRc
https://docs.google.com/document/d/1-h8x1mASJhuvoWisPE4LyhNlEftJSl2kzNrY_XkpojA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTyyko0-u5PZyofzzQfimLsWy5ioYw1VSG2c2B4HURuPZlyOCJVRF9gMcn11Ipm76uhgwBp9yeadY_k/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat


 

 
 
 

Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajaremos las emociones, la 
creatividad y la expresión oral a partir 
de la canción “Resisitiré”. Tenéis una 
ficha on-line que podéis ver  aquí 
 
 
 

La ficha on-line se puede descargar 
directamente desde el móvil, sino tenéis 
ordenador, y enviarlo al correo del tutor con el 
nombre, apellido, curso y asignatura. 

Una vez hecha la ficha, picáis a 
“Terminado”y os saldrá un mensaje 
para enviar el trabajo al profesor, lo 
enviáis al correo del correspondiente 
tutor. 

Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 

Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 

Cristina: tutor6c@menendezpidal.cat. 

Aparte tendréis que enviar un vídeo 
explicando qué emociones has sentido 
al oír la canción e introduzcas la frase 
inventada por ti. Una vez lo hayas 
explicado, cántanos un trocito de la 
canción. 
 

Anglès 
 
 
 
 
 
 
 

Continuem amb la unitat “WHAT DID 
THE MUSEUM LOOK LIKE?” 
 
Jocs per aprendre el passat d’alguns 
verbs en anglès. 
 
Quizizz (funciona igual que el kahoot) 
per a practicar l’estructura de les frases 
en passat. 
 

Totes les icones que trobeu a cada pantalla del 
joc us porten a alguna activitat, no t’oblidis de 
clicar cap d’elles. Les activitats s’obren en una 
pantalla diferent, tanca-la en acabar-la per a 
tornar al joc inicial. 
 
Recorda posar el teu nom i la classe allà on t’ho 
demani. Exemple: Arshdeep-6C 
 

Els jocs són per practicar i els pots fer 
tantes vegades com vulguis. 
 
Tant del quizizz com de la fitxa 
interactiva arriben directament les 
respostes al meu correu electrònic. 
 
Si teniu qualsevol dubte podeu escriure 
un correu electrònic a: 
angles6@menendezpidal.cat  

https://es.liveworksheets.com/pe267125le
mailto:tutor6a@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5e8d77f8d9dad70d838e8e2c/game-breakout-where-are-the-artworks
mailto:angles6@menendezpidal.cat


 

Fitxa interactiva per a descobrir l’obra 
d’art que recuperem aquesta setmana. 

Si no disposeu d’ordinador o tauleta totes les 
activitats es poden realitzar amb el mòbil. 
 
 

Matemàtiques 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D: QUINES FIGURES 
GEOMÈTRIQUES ENS ENVOLTEN? 
Repassar les característiques  de les 
figures geomètriques planes i amb 
volum mitjançant una fitxa online que 
la podeu veure aquí: Figures 
géométriques 
A més heu de fer un dibuix en un full a 
banda amb figures geomètriques i heu 
d’enviar una foto.  
 
 
Grup A i B: Comencem a treballar els 
nombres decimals amb un enigma al 
final de la fitxa. La fitxa la teniu 
compartida al drive i la trobareu aquí 
 

La fitxa online la podeu fer directament des del         
mòbil. I al enviar-la al correu fiqueu nom i         
cognom, curs i assignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornem a recordar: 

1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el títol del document per : Nom i 

cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponen 

Grup C i D: Una vegada feta la fitxa, heu 
de clicar a “Terminado” o “Finish” i us 
sortirà un missatge per enviar la tasca 
al mestre, ho envieu al correu: 
Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
A més, heu d’enviar la foto del dibuix al 
mateix correu.  
 
 
 
 
 
Grup A i B: 
Els alumnes del grup “A” de mates 
envieu la feina al correu de la Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 

Els alumnes del grup “B” de mates 
envieu la feina al correu de la Sylvia: 
tutor6a@menendezpidal.cat 

 

Medi natural  
 
 
 
 

T’HAS PREGUNTAT ALGUNA VEGADA 
COM I PERQUÈ S’ENGANXEN ELS 
IMANTS A LA NOSTRA NEVERA? 
Visualitzar aquest vídeo explicatiu: Els 
imants . 
Després, veure aquests dos amb 
experiments:  

Heu de: 
 
● Triar l’experiment que més us agradi, 

només un.  
● Obrir una presentació de google al drive. 
● Ficar al nom del document: nom i cognom, 

assignatura i curs.  

Heu de compartir la presentació amb la 
vostra tutora: 
6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

https://es.liveworksheets.com/np244115np
https://es.liveworksheets.com/np244115np
https://docs.google.com/document/d/1A-VxoXHbYkDcD5cDBiqDvwnz150rQsDxOyzK4HQTyy8/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://youtu.be/7v--feJO96Y
https://youtu.be/7v--feJO96Y
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat


 

 
 
 
 

● 36 Trucos mágicos que puedes 
intentar 

● Experimentos con imanes, latas 

y más 

Un cop heu vist aquests últims, heu de 
fer una presentació de google al drive i 
escriure unes instruccions sobre com 
fer l’experiment que més t’hagi 
agradat. Per crear la vostra presentació 
aneu al Google Drive i a "NOU": 

 
 
 

● Explicar pas a pas com es fa l’experiment 
amb lletra i imatges. Cada diapositiva un 
pas.  

● Compartir-ho amb el tutor.  
 
Qui no tingui ordinador o tablet, que ho fagi 
mitjançant un vídeo o per escrit i ho enviï al 
correu.  

MEDI SOCIAL 
 
 
 

 
Heu de fer AQUESTA FEINA. 
Són 4 jocs interactius sobre Espanya. 
 

Trobareu les instruccions precises dins el drive. 
 
 

L’heu d’enviar al tutor corresponent. 

https://youtu.be/57UiGfIqwY0
https://youtu.be/57UiGfIqwY0
https://youtu.be/TyN7_EL_qBg
https://youtu.be/TyN7_EL_qBg
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQVb7syPYN18kEIC3VGIqt-ufmNnVqf22pM3BAoO8F37D_nz89aa3P4CgiYZnELhRCbyubgLogVj8h/pub


 

 
 
 
Música 
 
 
 
 
 

Escolta, pensa,canta  Respostes a les preguntes 2 i 3 i video 
cantant 

Educació Física 
 
 
 
 
 
 

Hola,  
espero estigueu bé, Una abraçada!! 
 

Seguim jugant al Coronavirus 
friend i que només podem derrotar 
superant els reptes. 
 
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 

 
 
 
Si superes els reptes li pots pintar una corona 
al teu dibuix del Coronavirus del Primer dia. 
El primer que has de fer és fer la Fitxa 
setmanal. 
 
Fes la fitxa a mà o la imprimeixes. Llegeix bé 
per saber com omplir-la. 
 
 
 
Necessitaràs paper higiènic. 
 
1 peça de fruita al dia. No t’oblidis d’apuntar-lo 
a la fitxa setmanal. 

 
Avaluació: 
 
Enviar foto fitxa setmanal 
 
Enviar video del repte 2 

Religió/ 
Educació en 
valors 
 

Ja hem vist que les tres grans religions 
monoteistes del món han influenciat en el 
nostre país i en la nostra societat. Les tres 
defensen missatges de pau i d’amor. Les 
tres ens parlen de temes molt importants 

Fixa’t bé en el que el vídeo t’explica. Pots 
buscar, si els tens, els apunts de l’any passat i 
fer-hi una ullada abans de veure el vídeo. 

No cal retorn. Només cal que miris el 
vídeo i facis memòria. 

https://docs.google.com/document/d/1PMuh4vFXQOKn_xWbm7qiiA46MDuX05fw7X8R6HqEdqE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Fg0NmnP8qDiTRuh5wendpXgK84qlGPTp
https://drive.google.com/file/d/13JMBdj3gUKkW3Q9F8AgbSqmMzv4YP6xR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBi-XJ69pBqeLAdkVHGQpenQO_fajm5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162jxJHzCmBBvhohY0OCyDpDJIhDDw1Cn/view?usp=sharing


 

 
 

de la vida. Elles tres inspiren els drets 
humans i els drets de l’infant. Els recordes? 
Anem a fer memòria. Mira el vídeo i fes 
memòria. 
https://www.unidosporlosderechoshuman
os.es/what-are-human-rights/ 
 

Plàstica 
 
 
 
 

Crea o representa l’obra d’art que has       
recuperat en la missió 2 d’anglès.      
Trobaràs les pautes per a realitzar-la      
aquí. Clica en la setmana del 27 d’abril        
al 1 de maig.  

Desenvolupa la teva creativitat i busca per casa, 
segur que trobes moltes coses que pots utilitzar 
per a representar o crear la teva obra d’art. 

Fes una foto a la teva creació i envia-la         
al correu de la classe amb l’assumpte       
Plàstica i el teu nom. 

 

 
 

https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/
https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/
https://view.genial.ly/5e9dd80dc4cf900da1b6d1ce/game-breakout-paintings-copia

