
 
 
 

Comença una nova setmana. Del 2 al 5 de juny entrarem al món dels INVENTS i ELS 

INVENTORS/ES. Clica en aquest enllaç i mira el vídeo: 

                                                         ELS INVENTS 

 

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 

 

 

Tots 

 

La BALANÇA va ser una gran invenció que forma part de la nostra vida des de molt 

antic. A continuació et proposem un joc de balances i pesos. 

Envia una fotografia de les respostes al correu electrònic de la teva classe. 

 
 

Divendres 5 de 
juny 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-invents-de-la-historia/video/5700811/
https://view.genial.ly/5ece95e4ca7e520d8ded6fde/game-action-mates-inventos


 

 

 

 

Català 

Mira el vídeo: 

Vídeo: Els millors inventors 

Suposem que el vídeo t´ha donat idees. Idees de possibles invents que poden servir per la vida 
quotidana i familiar o pel món sencer. Si has tingut alguna idea o has pensat un invent és el 

moment d´oferir-lo. Fes un escrit de 10 línies en el que expliquis què és, quina funció té, amb 

quins materials està fet i quins avantatges té utilitzar-lo. 

 

AULA D’ACOLLIDA: 

- L’ESTIU 
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Castellano Aquí tendràs que hacer una lectura. Esta lectura es LA BIOGRAFIA DE UNA INVENTORA. Haz 

la lectura con mucha atención para poder contestar las preguntas de comprensión. Clica el 

enlace: 

BIOGRAFÍA 

Una vez leída contesta  las preguntas que encontrarás aquí. 

 
 

Viernes 5 de junio 

 

 

 

Medi Natural 

Arriba el moment: serem INVENTORS I INVENTORES. Per què funciona un telèfon? Com es 

propaga el so? Per què la flauta té sons aguts i greus?...Vols saber-ho? Vols provar-ho? Primer 

clica l'enllaç i mira els vídeos: 

El coet         L´amplificador         Telèfon amb iogurts       Sons greus i aguts 

Ja els has vist; ara prova de fer els experiments. Pots fer un o pots fer-los tots. A la teva 

elecció; pot ser els sons d'una flauta, un telèfon amb pots de iogurt, diferents sons amb diferents 

pots… 

Una vegada hagis triat un o més experiments, hauràs de contestar a una, alguna o totes les 
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https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-millors-inventors/video/5624110/
https://drive.google.com/file/d/1uXaPB0FmJNdbMohvdzeISVz_LXrceKRf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oQVFAi_45986jCGN3869_3BKLWTx4q4r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fpuoinLfLeB1U9lCN_w3Hw1x5bU260QEv-k8BaR0sco
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/lexperiment-el-coet-explorador/video/4621833/
https://youtu.be/82saUzY6W9Q
https://youtu.be/Vb4fpXYvR_I
https://youtu.be/19SO7dCAOa4


preguntes següents: Per què s´enlaira el coet?  Com es propaga el so?  Com es poden 
produir sons aguts i sons greus? I a una flauta, com es produeixen? 

Per poder-les contestar has d'estar molt atent als vídeos. 

Fes una foto o video del teu experiment així com una foto amb les respostes de les 
preguntes i envia-ho al correu de la teva classe. 

Medi Social Una de les invencions més importants de la història de la humanitat va ser l ́ESCRIPTURA al 

voltant del 3.000 a.C. Va fer possible que l´home sortís de la prehistòria i pogués explicar les 

seves accions i deixar constància. Al clicar l´enllaç s´obrirà un document que consisteix en un 

ABECEDARI EGIPCI, escriptura jeroglífica. Clica l'enllaç: 

Abecedari jeroglífic 

Utilitzant aquest ABECEDARI has d´escriure la  frase: TOT ANIRÀ BÉ 

I a sota escrius també, amb aquest alfabet, el teu NOM. 

Has de fer una foto de la teva frase i enviar-ho al correu de la teva classe. 

 
 
 

Divendres 5 de 
juny 

 

Anglès Acabem el repte SUPER REAL FOODERS! Aquesta setmana ens toca continuar amb l’apartat 

DINNER. És l’últim repte del joc que ens queda. Endavant!!! Pots veure el vídeo explicatiu clicant 

sobre MISSIONS. 

 

Recorda que totes les activitats són compatibles per a poder fer-les amb el mòbil. Si tens cap 

dubte pots enviar un correu electrònic al mail de la teva classe. 

Tens totes les 
instruccions al joc. 

Música STAY HOMAS       Segueix les instruccions i retorna el video que et facis tocant i o cantant Divendres 5 de 
juny 

https://drive.google.com/file/d/1VaojoM-9N3oOT8tUaoJzlpfWOPvdPkUO/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ec2a8ba32a04c0d96b7709f/interactive-content-6th-real-food-copia
https://drive.google.com/file/d/1aeFs-mMYADnj3-NDh0C5zMf6IQbBMYfU/view?usp=sharing


Educació 

física 
 Ja queda poc per acabar el JOC del COronavirus friend 

Clica per saber com guanyar-lo: 

SETMANA 8 
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Plàstica Després d’haver vist el vídeo de català sobre alguns exemples d’ invents, fes volar la teva 

imaginació i crea aquell invent que has descrit en català. Per a crear l' invent utilitza material de 

reciclatge que trobes per casa.  
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Religió / Ed. 

valors 

Hi ha moltes històries en les tradicions populars que ens expliquen la defensa dels drets de les 

persones. Et sona Robin Hood? Doncs ara et deixo una adaptació en dibuixos animats. Quins 

drets creus que defensa aquest petit trapella? 

Escriu la teva resposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=0pbRtaen7jU 
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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 document  i aquest vídeo. Animeu-vos! 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xU8yGbT9ww06yaBeHJySujDtCrUkPStm
https://www.youtube.com/watch?v=0pbRtaen7jU
https://drive.google.com/file/d/1OGM05Hcr4hqPQLgF9Hz2Ly4WJi6Vt1_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ajeqDFO4kWG7bqkJ2NmxtpqQDz-w-Gsy/view?usp=sharing

