
 
 
 
 
 
 
 

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 

20 d’abril al divendres 24 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 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: Coneixeu l’infoK? 
Visualitzar un vídeo del infoK i 
contestar a unes preguntes. Per això, 
feu clic en aquest enllaç: El challenge 
del paper de vàter . Després, triar dos 
imatges per descriure-les gravant-te en 
vídeo o amb una gravació de veu. 
Podeu veure la fitxa aquí: infoK i la 
descripció 
 
GRUP A/B 
Haureu de fer la fitxa que teniu al drive. 
La podeu veure AQUÍ 
 
 

Abans de gravar el vídeo o el audio, has de 
preparar un guió i practicar-ho.  

Heu de: 

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 corresponent, 
compartint al drive.  

Grup C i D: Envieu la fitxa amb la 
comprensió oral completa i la gravació 
de vídeo o audio al correu de: 
Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 
 
 
Els dels grups A/B envieu a la mestra 
corresponent. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-challenge-del-paper-de-vater/video/6038940/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-challenge-del-paper-de-vater/video/6038940/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTFplY7O-Sx1ps-oHpR19mw704H0eDIy5PyGJIBIFDiIONnnnRYLR-KAjsIRrUwkA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTFplY7O-Sx1ps-oHpR19mw704H0eDIy5PyGJIBIFDiIONnnnRYLR-KAjsIRrUwkA/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-Trebw7g9A96eLbAYa5ws9TFu4SxaqPtqtgVDo8vtQAbWwYarNkpgmNB_m3FUZqfUOQSv9PCpWpD9/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat


 
 
 
 
 
 

Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realitzar les activitats que teniu al 
Drive.Podeu veure la fitxa de la feina  
aquí 
 
 

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 corresponent. 

La feina la heu d’enviar al correu de la 
vostra tutora. 

6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 

6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 

6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 

  

  

Anglès 
 
 
 
 
 
 
 

Continuem amb la unitat “WHAT DID 
THE MUSEUM LOOK LIKE?” 
Has de realitzar alguns jocs, després 
hauràs de fer un meme utilitzant el 
present simple i per últim una activitat 
extra que et portarà a recuperar alguna 
altra obra d’art. 
 
Trobareu els links i l’explicació de 
manera més detallada aquí, fes clic on 
posa WEEK 20/04 - 24/04 per accedir a 
les instruccions d’aquesta setmana. 

Si no disposeu d’ordinador o tauleta, totes les 
activitats es poden realitzar amb el mòbil. 
 
Recorda posar el teu nom i la classe allà on t’ho 
demani. Exemple: Shaila-6A 
 
 

Els jocs són per practicar i els pots fer 
tantes vegades com vulguis. 
 
Compartirem el nostre meme en un 
padlet per tal de poder veure els 
memes de tots els companys, a les 
instruccions de les activitats t'explico 
com fer-ho, és molt fàcil i podem 
fer-nos LIKES!. 
  
Les respostes del  listening s’envien 
automàticament al correu de la mestra. 
 
angles6@menendezpidal.cat  
 

https://docs.google.com/document/d/1MBq-UCAtxIqepmazAxOPMTNplgZn3JW6VU9L3vIKYyM/edit
https://sites.google.com/menendezpidal.cat/6th-grade/p%C3%A1gina-principal
mailto:angles6@menendezpidal.cat


 
 
 
 
 
 

Matemàtiques 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D:  Practicar les taules de 
multiplicar. Heu de Clicar en aquest 
enllaç i jugar al “memory”. 
Taules de multiplicar 
També anem a repassar i practicar el 
perímetre de figures i espais. Fes click 
en aquest enllaç:Perímetre  
 
 
Grup A i B: Anem a practicar les 
fraccions i aquesta setmana us hem 
posat un enigma. Segur que 
l’endevineu.Totes les activitats les teniu 
en el drive. Podeu veure la fitxa AQUI 
 

Les taules de multiplicar són simplement per 

practicar online tantes vegades com vulguis, 

sempre és diferent. I La fitxa online és per fer-la 

i us la podeu autocorregir també. Si fas l’ 

autocorrecció recorda que l’has de tornar a fer i 

enviar-la!  

Grup A i B: 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 corresponent. 

Grup C i D:  Una vegada feta, 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 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ PODEM FER PER FRENAR EL 
CANVI CLIMÀTIC? 
Obrir la tasca climate change . Heu de 
fer un debat en família per frenar el 
canvi climàtic. Per això, heu de crear 
una conversa i apuntar les propostes.  
Després d’apuntar els acords presos, us 
heu de gravar en vídeo (1 o 2 min 
aproximadament) i explicar totes les 
propostes a les que heu arribat. 

Pots consultar els vídeos que vulguis com 
ajuda.  
 
I pots realitzar un mural o simplement un llistat 
en un full amb els acords presos.  

Heu d’enviar el vídeo al correu de la 
vostra tutora: 
6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

https://learningapps.org/view2127907
https://es.liveworksheets.com/ju177671tp
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSi3SKHWSsJ_vOxYiq4Xwdvy5Wg0dKUcrkf4Av6g3X545EdJsR17eaT3NrcLhHQG1ats1rS30WI0nCo/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://drive.google.com/open?id=1lzn290Opwmj7NtUEnxBcYrZ_dN6t0U9y
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat


 
 
 
 
 
 

  

MEDI SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
CATALUNYA: RELLEU I CLIMA 
 
Haureu de fer una fitxa compartida al 
drive. 
Consisteix en 2  JOCS INTERACTIUS. La 
podeu veure aqui . 
 
 
 
 
 
 
 

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 corresponent. 

6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

Música 
 
 
 
 
 

 
 

Endevina l’instrument i 
classifica’l 

 
 

Totes les instruccions les trobaràs al 
document 

 

Retorna la feina al correu del 
tutor 

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.  

 
 
 
 
 

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.  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQIS3eSgMA6vM2hYwbjkx3ukVoeXZ1Wf06kKCxlu2nCKTthKzirE3fq7ljWtWZmaNUFw9igFSG4tePR/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://docs.google.com/document/d/18HjyboB8hxzRF-e6O7PN_yoRkjE0bRvUM6H4SsSr-WY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18HjyboB8hxzRF-e6O7PN_yoRkjE0bRvUM6H4SsSr-WY/edit?usp=sharing


 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
 

Recorda NO t'oblidis de pintar la corona del 
Teu dibuix del coronavirus friend cada 
setmana que aconsegueixes fer tots els reptes. 

Una corona per setmana. És pot 
personalitzar. El dibuix està al full 
d'instruccions)  
 

Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

La tercera gran religió monoteista que      
estudiarem es l’Islam. Les persones que      
la practiquen són els musulmans i les       
musulmanes. Actualment és la segona     
religió monoteista més practicada del     
món. 

No hem de confondre mai la gent       
pertanyent a una cultura és una      
persona que practica una religió. Per      
exemple, un àrab pot ser musulmà però       
també pot ser cristià o pot ser ateu. Per         
tant, dir que tots els àrabs són       
musulmans és incorrecte. 

 
Mira aquest vídeo i després respon      
mitjançant un correu a les dues      
preguntes. 

https://www.artehistoria.com/es/video
/el-islam 

1. Com anomenen els musulmans a      
Déu? 

2. Quin és el seu personatge més       
important o fundador? 
 

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://www.artehistoria.com/es/video/el-islam
https://www.artehistoria.com/es/video/el-islam


 
 
 
 
 
 

En el cas d’Espanya hem de dir que els         
700 anys que van estar a la península        
ibèrica ens va deixar una herència. 
 

Plàstica 
 
 
 
 

Crea o representa l’obra d’art que has       
recuperat en la missió 1 d’anglès.      
Trobaràs les pautes per a realitzar-la      
aquí. 
 
 

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 o a tu          
representant l’obra d’art i envia-la al      
correu de la classe amb l’assumpte      
Plàstica i el teu nom. 

 

 

https://view.genial.ly/5e99ad8d6326780e1dfafd98/game-breakout-genially-sin-titulo

