
 

Sabieu que el dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus? Ja feia uns anys que es portava a terme una iniciativa que 
ens convidava a visitar els museus durant la nit. Per les circumstàncies que vivim avui dia no és possible, per això els mestres 
de 5è us hem preparat el nostre propi museu virtual. Voleu veure’l i conèixer més informació sobre algunes obres d’art?  

Entreu i gaudiu-lo aquí! 

Us proposem que durant aquesta setmana del dilluns 18 de maig al divendres 22 de maig, feu les següents activitats. 

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 

Els/les mestres de 5è esperem que totes les famílies continueu bé.  

Àrea Tasca a realitzar Data d’entrega 

 
 

Matemàtiques 

Aquesta setmana us hem preparat un joc per practicar les fraccions i el perímetre, per fer-lo 
primer haureu de visitar el Museu Menéndez Pidal i observar les obres que estan exposades, 
si encara no l’has visitat, clica aquí. Al final de la visita, trobareu l’enllaç a l’activitat i uns vídeos 
explicatius. 

Aquesta setmana no caldrà que envieu cap fotografia, ja que els resultats ens arribaran 
directament als mestres. 

Tindreu el joc 
disponible fins la nit 
del diumenge 24 de 
maig. 

https://view.genial.ly/5eb16c02e4d83e0d37f29bf0/interactive-content-museus-copia
mailto:5c@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5eb16c02e4d83e0d37f29bf0/interactive-content-museu-virtual
https://quizizz.com/join?gc=3737995


 
Català 

Ets un detectiu privat que ha contractat la directora del museu després d’arribar i veure que 
algunes obres estan estripades i una pintura ha estat robada després d’estar tancat el museu 
durant el cap de setmana preparant el gran aconteixement.  

Sembla que és el primer robatori del lladre, ja que ha deixat un munt de pistes. Completa les 
següents missions per: trobar-les, identificar qui és el lladre, quin dia i quina obra ha robat. 

Quan tinguis totes les respostes hauràs de redactar un informe. En aquest informe has d’explicar 
qui és el lladre, quine obra a robat i quin dia, també què has fet per endevinar-ho.  

Clica aquí per començar 

AULA D’ACOLLIDA: 
Clica: #QUEDA'T A CASA 
 

 
 
 

Divendres 22 de 
maig 

Castellano Es el Día Internacional de los Museos, por eso, el responsable del Museo Menéndez Pidal 
tiene previsto organizar una visita conmemorativa a este museo. Debido a que se espera que 
venga un gran número de visitantes, se ha pensado que lo idóneo sería elaborar un itinerario por 
sus salas a cargo de los guías, empezando por la sala de arte prehistórico y avanzando 
cronológicamente hasta la última de ellas. 

¡Tú eres el guía! Por ello se te encarga la tarea de diseñar el itinerario y realizar una 
demostración. Debes tener en cuenta el orden a seguir en tu guía, comenzando en la sala 1 
hasta la 8.  En cada sala que entréis deberás indicar la época a la que pertenecen las obras ahí 
presentes, nombrar alguna de ellas, decir quién es su autor y el siglo en el que se realizó. Toda 
esta información la podrás encontrar en cada una de las obras expuestas. 

Deberás plasmar todas estas indicaciones para la guía en un escrito de entre 10 y 15 líneas 
teniendo en cuenta las pautas anteriormente expuestas. Recuerda utilizar conectores como por 
ejemplo: en primer lugar, a continuación, seguidamente, por último, etc. 

Haz una fotografía de tu guía para enviarla al correo de la clase. 

Para ayudarte en tu trabajo puedes ver el siguiente vídeo conmemorativo del Museo Nacional 
del Prado. Clica el enlace siguiente: Visita al Museu del Prado 

 
 
 
 

 
Viernes 22 de 

mayo 

https://drive.google.com/file/d/1Z8BJl78fVnR3bTHInj5s5f0CJVkh-nWn/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ebad2137719510d86618708/interactive-content-breakout-museu
https://drive.google.com/open?id=136YB1rXpnOnJRDGPV89HIjGnau2gZrKQ
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/el-museu-del-prado-fa-200-anys/video/5962826/#


 
 
 
 

Medi Natural 

Per aquesta setmana,  plena de sentit artístic, us proposem que feu un challenge (repte), titulat 
"Quadres humans". Consisteix en triar una pintura que t'agradi de qualsevol època i estil artístic i 
reproduir-la tu mateix amb utensilis, roba, joies...atrezzos que tinguis a casa. Segur que hauran 
d’ajudar-te els pares i familiars que tinguis a casa. Ens hauràs d'enviar al correu electrònic de la 
teva classe una fotografia del resultat. No t’oblidis de dir-nos quin quadre has escollit! 

Aquí et deixem un vídeo on pots veure un munt d'exemples que podran ajudar-te: 

Quadres humans 
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Medi Social 

A l'antiguitat, la prehistòria, els primers homes no tenien els estris i les pintures que podem 
aconseguir avui dia per fer les seves obres. Ells utilitzaven elements que tenien al seu voltant per 
poder pintar, com per exemple les brases del carbó, el fang, les diferents plantes i fruits que 
trobaven, la sang dels mateixos animals...  Avui et proposem que deixis de banda tot el que 
tinguis a casa per pintar i crear la teva pròpia obra d'art utilitzant només pigments (colors) que 
hagis obtingut d'elements naturals. Per fer els pigments (colors) hauràs de barrejar unes 
gotetes d'aigua amb diferents aliments o condiments com canyella, orenga, cafè, cacau, 
pimentó, plantes...per obtenir els colors que necessitaràs per fer el teu dibuix pintat. Pensa bé 
quin dibuix vols fer abans de pintar-lo. Quan acabis la teva obra hauràs de fer una fotografia i 
enviar-la al correu electrònic de la teva classe. 

Sense moure’t de casa, t’oferim una visita virtual al Museo del Prado perquè puguis gaudir 
d’unes obres mestres magnífiques. Esperem que gaudiu tant com nosaltres d’aquesta visita. 

Per començar la visita clica l’enllaç:  

https://www.museodelprado.es/coleccion/pintura-espanola  
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Anglès SUPER REALFOODERS! 

Comencem un nou repte! Ens han robat tots els aliments saludables, per a recuperar-los se’ns 
encomanen algunes missions, estàs preparat per aconseguir-los tots? Fes clic on posa 
MISSIONS per a veure un vídeo explicatiu de totes les activitats. 

Els jocs es poden 
realitzar tantes 
vegades com 
vulguis, les 
instruccions 
detallades les 

https://youtu.be/xgY7PyKLHag
https://www.museodelprado.es/coleccion/pintura-espanola
https://view.genial.ly/5eb965da44b29c0d09297fbb/interactive-content-real-food


Recorda posar el teu nom i la teva classe allà on t’ho demani. Exemple: Warda - 5C 

Totes les activitats són compatibles per a poder fer-les amb el mòbil si no disposes d’ordinador o 
tauleta. 

trobaràs al joc. 

Música LA DANSA MÉS DOLÇA    Identifica amb nom i classe totes les feines instruccions pel 
retorn al final de 
l'arxiu adjunt 

 
 
 
 

Educació 
física 

Vinga, que ja queda poc per derrotar al Coronavirus Friend!! 

Clica:Fitxa setmanal 

Repte 1: Jocs Tradicionals 

Repte 2: TIK TOK Challenges 

Repte 3: Omplir el color de les emocions dels reptes a la fitxa setmanal. 

Recorda:  Si superes la puntuació exigida guanyes al Coronavirus friend i pots pintar una 

corona 

 
Enviar: 
 
Foto fitxa setmanal 
 
Videos Reptes 

Plàstica Crea la teva ciutat posant junts tots els edificis que has anat fent durant aquestes setmanes i fes 
una foto de la ciutat.  A més omple la graella virtual que trobaràs aquí, no fa falta que l’ envies al 
email de la classe, s’ envia automàticament seguint els passos que surten a la presentació.  

Envia la foto de la 
teva ciutat al email 
de la classe.  

 
 
 

Religió / Ed. 
valors 

T‘adjunto una notícia de Barcelona Televisió (BTV). Mira el vídeo i llegeix l’article. 

https://beteve.cat/societat/alerta-coronavirus-emergencia-social-molt-greu/ 

Ara contesta les següents preguntes i retorna-ho. 
● Si hi ha gent dormint pels carrers, s’estan respectant els drets humans de les persones? 
● Si hi ha centenars de persones sense possibilitat de comprar menjar, s’estan respectant els 

drets humans? 
● Penses que es respecten igual els drets humans en Leo Messi que en una persona que viu 

al carrer? Què hi pots fer tu? 
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https://drive.google.com/file/d/1BCqRKr6YPjc9IT8sYwUszq8mHY40iOze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IGOiSFrK9kMMiCyCgOr5fP8LxqInBUcN
https://drive.google.com/open?id=1fimOF68X1d7VVv6jRNjAbTq9vDFsjjG7
https://drive.google.com/open?id=13QhmD3SDnZOaTN9UA5djHvKSEcqP_tMI
https://view.genial.ly/5ebcf2669d821b0d1e7741c0/presentation-city-4-copia
https://beteve.cat/societat/alerta-coronavirus-emergencia-social-molt-greu/


 
 

Escacs 

Per aquesta setmana l’Eloy us ha prepara una activitat d’escacs, mireu el vídeo i animeu-vos a 
fer-la! Endavant! 
 
Vídeo de l’activitat 
 
Activitat escacs 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1rRlDCrG2J_Xvyjb_RCUDkNoyDMLi9AOu
https://drive.google.com/file/d/1KJFBxCaiUM-sMucY3DA5ZEvOwFVSVLS9/view?usp=sharing

