
 
 

La nova proposta d’aquesta setmana de l’11 al 15 de maig que us oferim està oculta, 

clica l'enllaç per saber el tema: 

 Aquí  

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 

Àrea Tasca a realitzar Data d’entrega 

 
 

Matemàtiques 

G.F - A Aquesta setmana treballem el reciclatge, les activitats que us proposem estan 
destinades a conèixer quina és la quantitat d’envasos de rebuig que generem a casa, 
clica a l’enllaç per saber les activitats que has de realitzar: 

Quants envasos de rebuig fem a casa? 

 
Divendres 15 de 

maig G.F - B  

G.F - C Aquesta setmana treballarem amb envasos que teniu a casa!  Clica al següent enllaç:  
 

Quins envasos tinc a casa? Anem a investigar-los!  

Divendres 15 de 
maig 

G.F - D 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/la-proposta-reciclatge/video/3404750/
https://view.genial.ly/5eb539c38c034e0d162d2d12/game-breakout-reciclatge
https://view.genial.ly/5eb3c76c8058270d1d195109/interactive-content-reciclatge


Català Per aquesta setmana a català imagina que ets un publicitari, has de fer un cartell amb un 
eslògan (frase curta motivadora) per poder convèncer a la gent de la necessitat social i natural 
del reciclatge. Pensa en un dibuix impactant i un missatge escrit que ajudi a decidir-se. Pots 
utilitzar cartolina, cartró, full blanc, din-a 3 ... o el que et sembli.Per ajudar-te et presentem unes 
imatges de cartells clica. 

 
Aula d’acollida: 
 

- ELS ESPORTS 

 
 
 

Divendres 15 de 
maig 

Castellano Esta semana en castellano tienes que prepararte la lectura “aprendiendo a reciclar”. Graba un 
vídeo leyendo el texto. Prepara la lectura tranquilamente vigila la entonación, las pausas, los 
signos de interrogación y exclamación, comas, puntos, etc.  
Lectura 

 
Viernes 15 de 

mayo 

Medi Natural “Les 3 Erres”. Si no saps què significa obre l´enllaç: Les 3 erres 

Has de fer fotos per demostrar de quines coses has  REDUÏT el consum, quines estàs 
REUTILITZANT, i si a casa fas recollida selectiva d’escombraries tal i com ho fem a l´aula. 
Recorda, una fotografia i envia-les al correu de la teva classe. 

I ja posats, fareu una activitat d´autèntics manetes. Reciclareu paper. Per ajudar-vos en aquesta 
tasca, que no és fàcil, us enviem un document amb un text instructiu que senyala els passos a 
seguir i un vídeo on s´explica tot el procés pas a  pas. Ves als enllaços i clica: 

Document: Text instructiu 
 
Vídeo, experiment fem paper 
 
Pots triar l'opció que vulguis per fer paper reciclat. Per enviar la teva resposta i mostrar el teu 
treball tens dues opcions:  
1- Numera per escrit tots els passos que has seguit i després fes una foto del paper obtingut 
per retornar-lo al correu de la teva classe. 
 
2- O pots fer un vídeo dels passos en el procés i retornar-lo al correu de la teva classe.  
 

 
 
 
 

Divendres 15 de 
maig 

https://drive.google.com/file/d/1YRnHBXi4N82cqHAQWD5XH-pAFFqX9DTp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfUzSNo6cRRO2144oPW8HtxVLAPTsArF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zN8ft4ITLNLr4xfzk0nXRPzNoIdoNKZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wx4WTvBS6wFhnzLxMw9eBXAaXF2Y6eO0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MX0nodMmyUCrRVXRRhLnlyEzn_za_Q7Z/view?usp=sharing
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-el-paper-reciclat/video/5668968/


Medi Social On van a parar els envasos?. Doncs obre l'enllaç  per saber-ho: 
 
On van els envasos? 
 
Segur que t´has trobat moltes sorpreses, però t´has adonat de problemes que no pensàvem. Ara 
ja en saps. Quan vas a comprar amb els pares, o tot sol, no pensem que allò que ens emportem 
acabarà sent deixalles que embrutaran i contaminaran la natura. Omplint una graella has de fer 
un llistat de  5 accions que pots fer, o començar a fer, quan vas a la botiga, a casa i a 
l´escola per reduir el consum d'envasos i ajudar al medi ambient. 
Una vegada acabat el treball, fes una foto de la graella per enviar-la al correu de la teva 
classe. 
Aquí tens un model de graella que et pot ajudar: 
 

Comprar a la botiga A casa A l´escola 

   

 
Una altra manera de mirar  per la natura i no contaminar és, per exemple, produir energia elèctrica 
gràcies a la força del vent. Vols fer un molí de vent? Doncs obre el següent vídeo. 
 
Molinet de vent 
 
Fes una foto del final del teu molinet i envia-la al correu de la teva classe.  
 

 
 
 
 
Divendres 15 de 
maig 
 

Anglès Continuem amb la unitat WHAT DOES OUR CITY LOOK LIKE? 

Hem arribat a la FINAL TASK. Estem al final de la unitat, és moment que facis un vídeo amb la 
teva ciutat explicant com és, utilitzant l’estructura THERE IS i THERE ARE. 
 
Utilitza com a suport la ciutat construïda i ves assenyalant les parts que vas explicant. Clica aquí 
per a obrir el joc. 
 
Envia el video al correu electrònic de la teva classe, recorda posar a l’assumpte del correu 
ANGLÈS i el teu nom: ANGLÈS - Irene 

Has d’enviar el 
vídeo al mail de la 
teva classe. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/on-van-a-parar-els-envasos/video/4095851/
https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8&t=18s
https://view.genial.ly/5e83d9c2260c290e397bb9f7/game-breakout-the-city


Música TI RI TI TAAAAAAAAAAA Envia foto de les 
respostes o 
document al mail de 
la classe 

Educació 
física 

Seguim jugant al Coronavirus friend: 
 
CLica: Fitxa setmanal 5 
 
Clica: Reptes Moviment 2 
 

Informació sobre la fitxa setmanal: 

RECORDA: Només has de copiar la graella.⇒ 
L’altre informació que surt a la fitxa és  
per saber omplir-la. 

 
 

 
 
 
Enviar videos reptes 
i foto fitxa setmanal 

Plàstica Ja has aconseguit els últims dos edificis de la teva ciutat, aquesta setmana crearàs els edificis que 
has recuperat en la missió 4 d’anglès. Per inspirar-te clica aquí. Sigues creatiu i utilitza material de 
reciclatge. Fes una foto dels teus edificis i envia-la al correu de la classe, escriu en l’assumpte 
Plàstica i el teu nom. 
 

 
Divendres 15 de 

maig 

Religió / Ed. 
valors 

Les persones tenim talents que, sumats, poden fer del món un lloc millor. Saps qui era Alfred Nobel? Vull 
que ho busquis a www.google.cat o a www.ecosia.org. Digues perquè aquest personatge és important. Vull 
saber la teva opinió i, aquesta, no està a Internet. 

Per cert! El buscador www.ecosia.org saps o recordes quina és la tasca què fa? Entra-hi i fes el tafaner! 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xEsMhMD1XppUBVNBT8u95XLoPy2i7l3hj75lT6mOA-s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ffNOUlWqspSxT_ExXL0U30R_9uIRFPet
https://drive.google.com/open?id=1C3gK-FxQiAWE8ojfckO7lT8IKdoZekqB
https://view.genial.ly/5eb2f4af1e57b80d8fc0414e/presentation-city-4
http://www.google.cat/
http://www.google.cat/
http://www.ecosia.org/
http://www.ecosia.org/
http://www.ecosia.org/

