
 

 
 

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 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 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: COM ESTEM VIVINT       
AQUESTS DIES? Llegir dos articles del      
diari d’actualitat, contestar a unes     
preguntes, i escriure un text per      
mostrar com ens sentim. També, cal      
omplir una autoavaluació. 
Podeu veure la fitxa de deures aquí . 
 
 
 
Grup A i B: Realitzar les activitats que        
teniu al Drive. 
Podeu veure la fitxa de deures aquÍ . 
 
 

Heu de seguir les següents indicacions: 
1. Descarregar el document del drive o 

correu. 
2. Canviar el títol del document per: Nom 

i cognom,  curs i assignatura. Per 
exemple: 
Saúl Arrata-6èA-Català 
Anabel Sena-6èB -Català 
Sebas Franco-6èC -Català 

3. Completar el document.  
4. Un cop estigui fet, enviar-lo al tutor 

corresponent.  
Si algú no disposa d’ordinador o tablet, que ho 
fagi en un full a banda i enviï una foto pel 
correu.  

Grup C i D envieu la feina al correu de 
l’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://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQulbN9bj1ilE-lzUTJ_fWdxWUEP2wbra7qfhJ-54aT8I0ldOHbywsrFKXRk26J67AHXSSNocsrPmYO/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTrDJdjw91pzA0vyUlBH0BfuYMTvP5cWzVJr214lfvc7HQPm9edJiWw3iAtp2CJSv6ku7b0WvH8oit2/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat


 

Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realitzar les activitats que teniu al 
Drive.  
Podeu veure la fitxa de deures aquÍ . 
 
 

Heu de seguir les següents indicacions: 
1. Descarregar el document del drive o 

correu. 
2. Canviar el títol del document per: Nom 

i cognom,  curs i assignatura. Per 
exemple: 
Shaila Verdelina-6èA - Castellà. 
Hugo Martinez- 6èB -Castellà. 
Darek Oñate-6èC-Castellà. 

3.  Completar el document.  
4. Un cop estigui fet, enviar-lo al tutor 

corresponent.  
Si algú no disposa d’ordinador o tablet, que ho 
fagi en un full a banda i enviï una foto pel 
correu.  

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 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT DID THE MUSEUM LOOK LIKE? 
 
Realitzar els diferents jocs, un listening 
(formulari de google) i un reading 
(quizziz). 

Els links i l’explicació de totes les       

activitats de manera més detallada ho      

trobaràs aquí. 

El listening el pots escoltar tantes vegades com 
vulguis, però et recomano que l’escoltis 
únicament 3 vegades, tal i com fem a la classe. 
 
Per respondre les preguntes del reading pots 
obrir les dues finestres, la del joc i la de la 
lectura, per tal d’anar consultant la lectura a 
l’hora de respondre les preguntes. 
 
Si no disposes d’ordinador o tauleta, totes les 
activitats són compatibles per a poder fer-les 
amb el mòbil. 

Les respostes del listening  arriben 
directament al correu de la mestra quan 
premeu enviar. 
 
Les respostes del reading arriben 
directament des de la pàgina de quizziz 
a la mestra. 
 
Qualsevol dubte podeu escriure al 
següent correu: 
angles6@menendezpidal.cat  

Matemàtiques 
 
 
 

Grup C i D : JUGUEM AL CUB DE         
RUBIK? Realitzar una fitxa al drive amb       
6 activitats de lògica i observació, i       
quatre operacions bàsiques. A més     
d’una autoavaluació.  

Heu de seguir les següents indicacions: 
1. Descarregar el document del drive o 

correu. 

Grup C i D envieu la feina al correu de 
l’Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSj3XFGdsaXR_DgBcP14i76Dyw7lZBKcilQIjXEggwHm142faFzxhBbt2YHP_aRSCQB9g70C0CFJsEj/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://sites.google.com/menendezpidal.cat/6th-grade/p%C3%A1gina-principal
mailto:angles6@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat


 

 
 
 
 

Podeu veure la fitxa aquí . 
 
Grup A i B: Realitzar les activitats que        
teniu al Drive. 
Podeu veure la fitxa de deures aquí . 
 
 

2. Canviar el títol del document per: Nom i 
cognom, curs i assignatura. Per exemple: 
Neus Sánchez-6èA-Mates 

           Angie Bozada-6èB -Mates 
           Asier Molina -6èC- Mates 

3. Completar el document.  
4. Un cop estigui fet, enviar-lo al tutor 

corresponent.  
Si algú no disposa d’ordinador o tablet, que ho 
fagi en un full a banda i enviï una foto pel 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

COM TROBEM LA MATÈRIA A LA 

NATURA? 

Veure aquest vídeo explicatiu: 

Els estats de la matèria 

I Realitzar tres experiments a casa per 
repassar els estats de la matèria i 
arribar a unes conclusions (Què passa?) 
Podeu veure la fitxa aquí . 
 

Heu de seguir les mateixes indicacions de       
matemàtiques i català. 
 
 

Envieu la feina feta al correu de: 
 
6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

MEDI SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

Heu d'omplir un drive amb un mapa de 
les 4 províncies de Catalunya. 
Escriure les comarques que pertanyen a 
Barcelona. 
S'ha d'omplir també una altra graella 
amb els Rius de Catalunya i les 
comarques per les que passen.  
 
 
 

Heu de seguir les mateixes indicacions 
 de matemàtiques i català. 
 

Envieu la feina feta al correu de: 
 
6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQllPWR0gauFFO9fm6VLGpVJZ_dP-6w2M13yrAbX2k-CYZjsOFMay5a6dtmco4VzTFOp8OVEWvXs2-2/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmxDHBarbuSLl2jg8CmwMkUXrUbtweLpV9ToJHafWLYQupC97AMKvG7DZoltI4K8MaErM6u1_NdTKi/pub
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
https://youtu.be/huVPSc9X61E
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRg-ngm7D5F-iIP_X04NFPpTw5qsrmOHKkluirqWqf2zFF8xLo5G4GzbcOQ1uIb6661nUte_lKrvv6N/pub
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat


 

Podeu consultar el següent enllaç per 
fer la feina 
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/M
apesCatalunya.html  
 
o bé consultar directament a internet. 
 
Podeu veure la fitxa de deures 
aquí . 
 
 
 
 
 
 

Música 
 
 
 
 
 

 

Händel, Britten i la Champions 
league 

  
 

Fes una foto del teu escrit i 
envia-ho al correu del teu tutor  

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 
 

 
 
 
 
Sou uns guerrers i guerreres!!!!. 
 Fes tots els reptes per superar el 'coronavirus 
casa'. Ànims i força!! 
          
 

 
 
 
 

Envia una foto al correu de la vostra 
tutora de la fitxa de seguiment 
(Repte 5) divendres 17 d'Abril 

 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/MapesCatalunya.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/MapesCatalunya.html
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS64tN6-FqOKuHk0XOTV_HuqWJsgUajes6sOAWyYvWKUMvQbxVTogTuMDVtmRU6dtHU0eGMVwLHd_m_/pub
https://drive.google.com/file/d/1NKgd7i4JD6huKRt8-wskSVp9lvqPUReU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKgd7i4JD6huKRt8-wskSVp9lvqPUReU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1PgLQAeYqvEKzuylziNhGr9aiY7D67Si_/view?usp=drivesdk


 

- Repte 1: Per superar aquest repte has 
de fer la teva fitxa 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/r7we9XOjnp4 
 
 
- 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 

Per superar el repte has de fer en un full o una 
llibreta la fitxa.  
 
 
 
Per superar el repte has de fer 3 dies mínim. 
 
 
 
 
 
 
 
Per superar el repte has de practicar la coreo 
tots els dies menys divendres, tot i que si la vol 
practicar divendres millor! 
 
 
 
 
Per superar el repte has de fer les posicions de 
ioga del video. Necesitaràs una tovallola o 
esterilla de gym o una manta per posar-te al 
terra. 
 
 
 
 
Per superar el repte has d'omplir la fitxa que 
vas fer al repte 1. Per omplir les emocions a 
aquesta fitxa surt com ho has de fer. 

 

 

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1zoOZ2R_7c58JuKPmY_OJTr88XaEul8CN/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/r7we9XOjnp4
https://youtu.be/jMOZz7GHaog


 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

Mira el vídeo que tens a continuació. És una 
síntesi del que vem treballar l’últim dia a 
classe. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPCog
bastws 

Un cop l’hagis vist respon el següent: 

● Com mor Jesús de 
Natzaret? 
  

● Un cristià considera que 
una església és la casa de 
…………… a la Terra. 

Totes les grans religions del món treballen en favor 
de la pau i la convivència.  
Recordeu, el problema no és el de conèixer el que 
creu el meu company/a de classe sinó desconèixer. 

Còpia les dues preguntes en un full, fes-hi 
una foto un cop respostes i envia-ho. 

La setmana vinent rebràs una tasca molt 
semblant amb la tercera gran religió 
monoteista, l’Islam. 
 

Plàstica 
 
 
 

L’art i les emocions. Busca el nom de 
tres obres d’art i els pintors que les han 
realitzades. Les fotos de les obres les 
trobaràs en la següent presentació. 
Quina emoció creus que transmet el 
pintor? 

Utilitza internet per a buscar les obres d’ art i 
els pintors, al buscador pots escriure detalls 
que vegis a l’obra com per exemple “dona amb 
gos pintor famós”.  Si no trobes el nom de 
l'obra ni el pintor pots consultar les respostes 
amb altres companys de la classe.  

Envia el document Word o la foto del 
full amb les respostes al correu  de la 
teva classe. Escriu en l’assumpte 
Plàstica i el teu nom.  
tutor6a@menendezpidal.cat 
tutor6b@menendezpidal.cat 

 

 

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1F8ez4vkH5_TfN8a6ZS6gZ4zpGMovOgX6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1F8ez4vkH5_TfN8a6ZS6gZ4zpGMovOgX6/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=KPCogbastws
https://www.youtube.com/watch?v=KPCogbastws
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat


 

   
https://view.genial.ly/5e88bf62260c29
0e39a8af95/presentation-art-and-emot
ions 
 
 
 

Escriu en un full o en un document word el 
nom de les tres obres d'art, els pintors que les 
han realitzades i quina emoció creus que 
transmeten.  

tutor6c@menendezpidal.cat 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e88bf62260c290e39a8af95/presentation-art-and-emotions
https://view.genial.ly/5e88bf62260c290e39a8af95/presentation-art-and-emotions
https://view.genial.ly/5e88bf62260c290e39a8af95/presentation-art-and-emotions
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat

