
 
 

Comença una nova setmana; vols saber quin és el Tema? Doncs, clica a l’enllaç: 

https://youtu.be/cY6nP0jfdd8 

T’agrada el tema? 

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 

Que la força us acompanyi! 

Àrea Tasca a realitzar Data d’entrega 

 

 

 

 

Matemàtiques 

 

Grups 

flexibles 

A i B 

Fes els jocs de l’enllaç per completar el teu entrenament Jedi: 

Jocs mates 

No cal que et registris a la pàgina per fer els jocs, el que sí has de 

fer és escriure el teu nom i curs, per exemple: Ana 5B, els 

resultats ens arribaran directament als mestres. 

 

Tindràs els jocs 

disponibles fins 

diumenge 10 de 

maig 

Grups 

flexibles 

C i D 

Fes els jocs de l’enllaç per completar el teu entrenament Jedi: 

 Jocs mates  

No cal que et registris a la pàgina per fer els jocs, el que sí has de 

fer és escriure el teu nom i curs, per exemple: Ana 5B, els 

resultats ens arribaran directament als mestres. 

 

https://youtu.be/cY6nP0jfdd8
https://view.genial.ly/5ea9acc87453940d76b17788/horizontal-infographic-lists-mates-star-wars-operacions-basiques
https://view.genial.ly/5ea7fcb10a383b0d88017f12/horizontal-infographic-lists-mates-4a-semana


 

 

 

 

 

 

Català 

Per aquesta setmana clica l’enllaç còmic.  

“Llegir el còmic i les preguntes contestar has i la tasca d’aquesta setmana             

acabada tindràs”.  

“Enviar de les respostes una foto hauràs, contents amb tu els teus mestres             

tindràs” Mestre Yoda. 

 

AULA D’ACOLLIDA: 

 

- Clica: Que la força t’acompanyi 

 

 

 

 

 

Divendres 8 de 

maig 

 

 

 

 

 

 

Castellano 

Esta semana os pedimos que grabéis un pequeño video, de como máximo 3 

minutos de duración, que esté inspirado en alguna escena de Star Wars. 
 

Escoge un personaje de la saga, puede ser Darth Vader, Luke Skywalker, la 

princesa Leia, el maestro Yoda… Tu serás un actor y director de la 

secuencia que grabarás en vídeo. Puedes pedir a tus padres, hermanos… que 

se conviertan en actores para la grabación. 

Recuerda que puedes grabar el video a tu manera, cambiar lo que quieras, 

introducir nuevos personajes…. 

 

Visualiza los siguientes videos para obtener un poco de inspiración: 
Mira aquí 

 

Cuandos tengas hecha la grabación envíala al correo de tu clase para 

poder admirar tu obra. 

 

 

 

 

Viernes 8 de 

mayo 

 

 

Medi natural 

Continua sent un bon JEDI, i com aquests CUIDA LA NATURA I LES TEVES 

PLANTES. Serà la segona setmana d’observació, has d’estar atent al 

procés diari, als resultats i  les conclusions finals.  

Si les necessites, tens les preguntes aquí. 
Una vegada fetes les preguntes has de fer una foto i enviar les teves 

respostes i conclusions al teu correu. Vigila que la presentació sigui acurada: 

bona lletra, marges, color... 

 

Divendres 8 de 

maig 

https://drive.google.com/file/d/1k4_GRCG4FEOtsqHqL2K5_3uaMryK2Bnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YiAHvXttg80pMN2v1Kbu7rT74lKFv9VO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwpjD-jSQtxwSEyOUFCjgHcriEdnlqUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ra7NhS8Kfhd8nH_5ret4b6BjWOReKBwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ens1HKnBTxuphBlxxcXjjq7DGXxs-KY/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

Medi social 

Mira el vídeo següent: https://youtu.be/cc4pWJ8CdVM 

A l’igual que Anakin Skywalker ( Darth Vader) fa una cursa en una espècie de circuit 
galàctic, els grecs, romans i cavallers medievals també feien els seus espectacles en 
diferents espais. 

Busca informació d’aquestes construccions: Teatre grec, Teatre romà, Amfiteatre 
romà, Circ romà, els Castells i el seus tornejos. Has d’explicar què són, i per a què 
serveixen aquestes construccions i fer un dibuix final de cada una d’elles. 

Per ajudar-te a saber com eren i per a què servien, fes clic als enllaços que trobaràs 
aquí. 

Fet el treball de recerca de les construccions has de fer una foto i enviar-la al teu 
correu. Vigila que la presentació sigui acurada: bona lletra, marges, color... 

 

 

 

Divendres 8 de 

maig 

 

 

 

 

 

Anglès 

Continuem amb la unitat WHAT DOES OUR CITY LOOK LIKE? 

Pots veure un vídeo explicatiu del que has de fer i com s’ha de fer. Després de mirar el                   
vídeo ja pots començar el joc, aquesta setmana has d’entrar a la missió 4. 

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: JOSUÉ - ANGLÈS 

Pots fer els jocs 
tantes vegades com 
vulguis, els resultats 
arriben directament 
per correu electrònic al 
mail de la mestra. 
 
Allò que s’hagi 
d’enviar recorda fer-ho 
al mail de la teva 
classe. 

Música Syncopation 

 

Aquesta setmana no 

cal que retornis res. 

Gaudeix de l’activitat 

per descansar de tant 

en tant de la resta de 

tasques. 

https://youtu.be/cc4pWJ8CdVM
https://drive.google.com/open?id=1uiroO2jp_3qZIY1aUr0c1kX7t-1Wmh-U
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhVXYBUFU
https://view.genial.ly/5e83d9c2260c290e397bb9f7/game-breakout-the-city
https://docs.google.com/document/d/19-gjwJ4N-uclqqyywAQ8mD-DOqCCYTsH-DH2SUVNTKk/edit?usp=sharing


 

Educació física Joc Coronavirus friend: 

Primer de tot has de fer la fitxa setmanal a mà o imprimir-la. 

Clica: Fitxa setmanal 

Reptes de la setmana: 

CLICA: 

Repte 1: En forma 4 

Repte 2: Tik Tok Challenge 

Repte 3 és omplir la fila de les emocions a la graella de la fitxa setmanal. 

Si ho fas Guanyes 1 punt. 

Retorn: 
 
Envia una foto teva 
amb la fitxa setmanal 
feta. 
 
Envia el video del repte 
2 

Plàstica Ja quasi has construït la teva ciutat, aquesta setmana crearàs els edificis que 

has recuperat en la missió 3 d’anglès (l’ hospital i el supermercat). Per 

inspirar-te clica aquí. No t’ oblidis de ser creatiu i utilitzar material de 

reciclatge variat. Fes una foto dels teus edificis i envia-la al correu de la 

classe, escriu en l’assumpte Plàstica i el teu nom. 

 

Divendres 8 de 

maig 

Religió / 

Educació en 

valors 

Avui et toca fer una llista. No pateixis que serà curta. Mira aquest vídeo i fes 

una llista amb els drets dels infants. Fes-hi una fotografia i envia-me-la. 

https://www.youtube.com/watch?v=q589gKS-Tio 

 

 

Divendres 8 de 

maig 

Projecte 

Tàndem - 

Escacs 

Aquesta setmana l’Eloy també us ha preparat unes activitats perquè 

continueu practicant i gaudint des de casa, teniu tota la informació en aquest 

vídeo i aquest document. Animeu-vos! 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1y3OsKA0gXCZnfYuoVOiGssa2UWrOaph7
https://drive.google.com/open?id=1y3OsKA0gXCZnfYuoVOiGssa2UWrOaph7
https://drive.google.com/open?id=1y3OsKA0gXCZnfYuoVOiGssa2UWrOaph7
https://drive.google.com/open?id=1bqOiMuIwtYvjPJZXsLvtLuV3fAQPpljA
https://drive.google.com/open?id=1lWxwRY9YwTZsfFoPofjkQs5kxadbSKyg
https://view.genial.ly/5eaaacef47bad90d6e955a3f/presentation-city-3
https://www.youtube.com/watch?v=q589gKS-Tio
https://drive.google.com/file/d/1vqsBltRpA1hE4-EMBMOr0fUw8pQFIvyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cifheTEhxzynxu_hI-mUBXsQykDYuC8v/view?usp=sharing

