
 
 
 

Comença una nova setmana. Del 25 al 29 de maig treballarem sobre un tema que ens interessa 

a tots, l'ALIMENTACIÓ SALUDABLE. Sabem que alimentació saludable vol dir menjar variat, sa 

i equilibrat per obtenir els NUTRIENTS que el nostre cos necessita per funcionar. Clica l'enllaç 

per introduir-nos el TEMA: 

   Clica aquí 

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 
 
G.F - B  

Anteriorment hem vist que tota recepta porta diferents parts. Una de les 

parts són els INGREDIENTS necessaris per poder-la fer. Normalment cada 

ingredient porta al seu costat una quantitat, ja que no pot ser la mateixa 

quantitat si la recepta està pensada per a 2 persones, o 4 persones, o 10 

persones... Tenint en compte això llegeix la recepta que et proposem i 

contesta les preguntes, aquí. 

Recorda que els mestres volem veure les operacions que has fet per 

solucionar els problemes. 
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https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/piriscopi-dia-de-lalimentacio/video/5694846/#
https://view.genial.ly/5ec63ed444a3220d9706074a/horizontal-infographic-review-matematiques-saludables-copia


 
 
G.F - C 
 
G.F - D 

Anteriorment hem vist que tota recepta porta diferents parts. Una de les 

parts són els INGREDIENTS necessaris per poder-la fer. Normalment cada 

ingredient porta al seu costat una quantitat, ja que no pot ser la mateixa 

quantitat si la recepta està pensada per a 2 persones, o 4 persones, o 10 

persones... Tenint en compte això llegeix la recepta que et proposem i 

contesta les preguntes: 

Recepta matemàtica 

Recorda que els mestres volem veure les operacions que has fet per 

solucionar els problemes. 
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Català 

Com estem parlant d´alimentació saludable i sabem que els pares es preocupen 

per nosaltres i ens preparen plats adequats, doncs és el moment de presentar una 

RECEPTA SALUDABLE (Text instructiu). Per ajudar-te a recordar com es fa 

aquest text, et proporcionem un document força aclaridor. Clica aquí. 

Tingues cura de la presentació del teu treball. Has de fer una fotografia del teu text i 
enviar-la al correu de la teva classe. 

 

AULA D’ACOLLIDA: 

- ELS OFICIS 

Divendres 29 de 
maig 

Castellano Dejemos descansar a los padres. ¿Y cómo?. Tú, durante esta semana, de lunes a 

viernes, has de confeccionar un MENÚ SALUDABLE cada día. Piensa un menú 

ADECUADO para la comida y para la cena. Puedes servirte del modelo de graella que 

encontrarás aquí.  Además encontrarás información sobre los alimentos aquí. 

Haz una buena presentación de tu trabajo. Haz una foto de tu menú semanal 

y envíala al correo de tu clase. 

Viernes 29 de 
mayo 

https://view.genial.ly/5ec56df0aced720d954499a4/horizontal-infographic-review-matematiques-saludables
https://docs.google.com/document/d/17tiodYb-xJl_kFsYUOZtv9SrBCMPFcREppAN_g2SrTI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wfVmmvaPXaAqUKfZm9nfsTbY8bY8oL-A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Etfq74L5m_DiMoOuiNyEFrkaoeb6tzAY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gutelzn6xjeuMZQBf1jLjH5cqK84Lru/view?usp=sharing


Medi Natural Estem parlant d'alimentació saludable, de dieta equilibrada, de nutrients, de salut...i 

aquesta activitat va relacionada amb tot això. Clica l'enllaç i veuràs una piràmide 

d'alimentació: Piràmide d´alimentació 

Busca informació de cada aliment de la piràmide. Hem de saber quins nutrients 

ens aporta i per a què és saludable. Recorda els nutrients que hem estudiat: 
vitamines, hidrats de carboni, minerals, proteïnes... 

Pots fer servir una graella com aquesta: 

ALIMENTS NUTRIENTS ËS BO PER... 

   

Tingues cura de la presentació. Has de fer una fotografia del final de la teva 

graella i enviar-la al correu de la teva classe. 
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Medi Social Aprofitem, ja que has fet un text instructiu sobre un plat saludable, ara és el moment 

de la seva preparació. L´has de preparar, cuinar, que t´ajudin a casa i presentar el 

text i la preparació amb fotografies o un vídeo, com vulguis. 

Per aclarir-te clica l'enllaç: 

Elaboració d´una recepta 

Has de fer una fotografia del final del teu treball i enviar-la al correu de la 

teva classe. 
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https://drive.google.com/file/d/1HwLJNd48Og5hZWChy0NQx21rR6mqqVnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwLJNd48Og5hZWChy0NQx21rR6mqqVnW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJN2Am5Va8nub24nGJsAXxjOP8wxc2df/view?usp=sharing


Anglès SUPER REALFOODERS! Continuem amb el repte.  

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

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

Els jocs es poden 
realitzar tantes 
vegades com 
vulguis, les 
instruccions 
detallades les 
trobaràs al joc. 

Música I GOTTA FEELING         Envia video del ball Divendres 29 de 
maig 

 

Educació 
física 

Aquests són els reptes per superar el COronavirus friend: 
 

Recorda: que has de fer la fitxa setmanal i enviar fotos o videos dels reptes per comprovar 
que estan fets. 
 

Clica: Fitxa setmanal 7 
 
Clica: Repte Ritmo-dance 
 

Ànims i espero que guanyis al coronavirus friend!! 
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Plàstica Tenir una alimentació saludable és clau per a cuidar del teu sistema digestiu. Crea una maqueta 
del sistema digestiu i escriu el nom de les diferents parts en anglès. Les pautes per fer l’activitat 
les tens aquí. Envia una foto de la teva maqueta al email de la teva classe, no t'oblidis d’escriure 
el teu nom i plàstica.  
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Religió / Ed. 
valors 

Aquesta setmana hauràs de fer el tafaner. Entra a www.clowns.org i fes-hi un cop d’ull. Pallassos sense 
fronteres és una ONG que treballa de forma altruista pel món. Busca què són i què fan.Aquesta activitat no 
requereix retorn. 

 

 

https://view.genial.ly/5eb965da44b29c0d09297fbb/interactive-content-real-food
https://drive.google.com/file/d/1ZfduPPSdUle7gLIocPeuYsXuCyUeV6_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dCvzsrkL0MadrUefvfEsO3Z39DNYdbCc
https://drive.google.com/open?id=1yfBl3Gp7gs7hdZUWhEf3pJIIvFlvE1Cr
https://view.genial.ly/5ec40010392b550d178edf6c/presentation-genially-sin-titulo
http://www.clowns.org/
http://www.clowns.org/

