
ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL 

 

Àrea Activitat Recordeu que... Com ho heu d’entregar 
Els/les mestres de 6è esperem que totes les famílies continueu bé. Us proposem que durant aquesta setmana del dilluns 

18 de maig al divendres 22 de maig, feu les següents activitats avaluables.  

 

CADA SETMANA ANIREU REBENT UNA GRAELLA COM AQUESTA AMB LES NOVES ACTIVITATS.  

ÉS MOLT IMPORTANT QUE QUAN ENTREGUEU LES FEINES POSEU Al TÍTOL DEL DOCUMENT: NOM I 

COGNOM, CURS I ASSIGNATURA 

TOTES LES FEINES LES HEU DE COMPARTIR AMB EL TUTOR CORRESPONENT 

 
Projecte TANDEM: ESCACS  
 

Aquesta setmana teniu aquest vídeo: Vídeo escacs 5è i 6è setmana 2 I les activitats: Escacs 5è i 6è setmana 2 
 
 

Català 
 
 
 
 
 
 
 

Grups C i D: QUIN ÉS EL TEU BARRI? 
Realitzar aquesta fitxa: El barri de la       
Florida 
 
 
 
 
GRUP A/B  
Heu de fer Aquestes fitxes 

Hi ha 4 activitats que heu de fer: 
- Visualitzar un mapa.  
- Localitzar llocs.  
- Fer 3 selfies.  
- Contestar a una sèrie de preguntes.  

Grups C i D: Enviar la fitxa i els 3 selfies           
a: tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1vKzMKUiFobE4BYCeaj2HhK7S6I9AndJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-saPrk5SKgb_4BYiHcjwdW4-23Znz27O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URZyy6ZoyBXTPdT4iDlbKooWzjArf7Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URZyy6ZoyBXTPdT4iDlbKooWzjArf7Ed/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dlUHBlNvjcnvHO-QDc6gMF7atc-xPtRQNPQSPeLzbgY/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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GRUPA/B VIGILEU AL ENTREGAR LES     
FEINES, LES HEU D’ENTREGAR A LA      
VOSTRA MESTRA DE CATALÀ. 

Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrar en el drive y tenéis actividades y 
enlaces para hacer. CREATIVIDAD A 
TOPE.ENTRAD AQUÍ 
 

Tenéis una expresión escrita que tenéis que 
hacer con unas condiciones. Fijaros bien. 

Seguid las instrucciones de todos los ejercicios. 
Id por orden. 

Los trabajos a cada tutor. Fijaros bien. 

Anglès 
 
 
 
 
 
 
 

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

Totes les activitats són compatibles per a poder 
fer-les amb el mòbil si no disposes d’ordinador 
o tauleta. 
 
Si tens dubtes pots escriure un correu 
electrònic a: angles6@menendezpidal.cat 
 
Recorda escriure com assumpte del correu el 
teu nom i la classe. 
Exemple: JUSTIN-5C 

Al joc trobaràs les instruccions de què 
s’ha d’entregar.  
 
Recorda posar el teu nom i la classe allà 
on t’ho demani. Exemple: Yansel-6èB 

https://docs.google.com/document/d/1u4P8ezsF32IFSYfP2UC7E8yPsyMsegEfgucrp104W28/edit?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ebe6c11c3f5940e60162b77/interactive-content-6th-real-food-copia
mailto:angles6@menendezpidal.cat


ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL 

Matemàtiques 
 
 
 
 
 
 
 

Grups  C i D :  Preparats per dividir? 
 
Fes les 3 activitats explicades en      
l’enllaç anterior. Molta sort!  
 
 
Grup A i B: Aquesta setmana      
treballarem els múltiples i divisors     
amb activitats totes on-line.Entreu al     
drive i ho veureu. Som-hi que      
vosaltres podeu.Cliqueu aquí 
 

Fes les activitats per ordre t’ajudarà a fer-les        
millor.  
 
 
 
 
Teniu primer un recordatori. Mireu-lo bé i       
després tres fitxes interactives per practicar. 

Grup C i D : Has de fer una fotografia a           
les activitats que facis i enviar-les al       
correu tutor6b@menendezpidal.cat  
 
 
 
Recordeu.  
 
Grup A : feina acabada al correu de la         
Cristina. tutor6c@menendezpidal.cat 
 
Grup B: feina acabada a la Sylvia:       
.tutor6a@menendezpidal.cat 
 

Medi natural  
 
 
 
 
 
 
 
 

SABEU QUE EL SOMRIURE COSTA 
MENYS QUE L’ELECTRICITAT I FA MÉS 
LLUM? 
Treballar com funciona i es construeix 
un circuit elèctric amb aquest genially: 
El circuit elèctric 
 
 

Heu de seguir tots els passos i fer totes les 
tasques:  
 

- Conèixer les parts i el funcionament 
d’un circuit. 

- Resoldre un problema elèctric.  
- Construir un circuit elèctric amb 

materials reals o creats (que tingueu 
per casa). Qui no tingui, també ho pot 
fer amb un dibuix.  
 

ORIGINALITAT!  

Envieu la foto de la maqueta o dibuix a 
la vostra tutora.  
A més, les fitxes online, com sempre, li 
doneu a “terminado” o “finish” i ho 
envieu també.  

MEDI SOCIAL 
 
 

 
ROMANS, GRECS I EGIPCIS 
Tirem la vida enrere!!! 

Primer haureu de veure un THINGLINK que he 
creat . 

 
QUAN ACABEU DE FER LES FITXES LI 
HEU DE DONAR A ENVIAR. VIGILEU 

https://view.genial.ly/5eba71e60be9a20d6818f31b/presentation-divisions
https://docs.google.com/document/d/1GqOlOviYw-5EySCA26PzvF-lQKvY--GucHFNCqmdldQ/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
mailto:Sylvia.tutor6a@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5eb1340e7f85d80dc7a4171f/social-action-circuit-electric
https://docs.google.com/document/d/1xsW9Z14lVAv9IYZX36lWene6uLFvl_WIcguWo3rDTNE/edit?usp=sharing
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Després haureu de fer unes fitxes interactives 
sobre aquestes antigues civilitzacions.  
Al mateix drive haureu de dibuixar una ESFINX, 
trobareu tota la informació per poder 
dibuixar-la a l’última fitxa que parla de les 
piràmides egípcies. 

D’ENVIAR-LES CADA CLASSE A LA SEVA 
TUTORA. 

Música 
 
 
 
 
 

LA DANSA MÉS DOLÇA Identifica amb el teu nom i classe totes les 
feines 

Les instruccions estan al final de l'arxiu 
adjunt 

Educació Física 
 
 
 
 
 
 

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

Clica:Fitxa setmanal 
 

Repte 1: Mou-te amb l’oca 
 

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 

 

 

Envia: 
 

Fitxa setmanal  

 

Videos dels reptes 

https://drive.google.com/file/d/1BCqRKr6YPjc9IT8sYwUszq8mHY40iOze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1XnVCuum2jeeBxfmUf5Od7FCUSNYWq72J
https://drive.google.com/open?id=1fimOF68X1d7VVv6jRNjAbTq9vDFsjjG7
https://drive.google.com/open?id=1FOlFDkHlTnTSmEWQn3jdGjeJDLOzCaxt
https://drive.google.com/open?id=13QhmD3SDnZOaTN9UA5djHvKSEcqP_tMI
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Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

Moltes persones que avui dia viuen a les 
grans ciutats estan veient com els seus drets 
no s’estan respectant. Molts dormen al 
carrer, molts no poden menjar o no els 
poden fer proves mèdiques per l’estat 
d’alarma en el que vivim. Hi estàs d’acord? 

 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/483
54005460/hospital-de-campana-santa-anna-sintech
o-confinamiento-covid-19-caritas.html 

https://www.ara.cat/societat/parroquia-Santa-Anna
-prepara-crisi-social-coronavirus-covid-19_0_24351
56613.html 

 

Et proposo que t’uneixis a mi. Pinta un cor 
verd ben gran amb el teu nom a sota i un 
hastag (#) davant. Si decidiexes fer-ho, 
fes-te una fotografia amb el teu dibuix i 
retorna-la. Et deixo dos articles que pots 
llegir si ho vols i t’expliquen el mateix que jo 
t’he escrit en les primeres línies. 

 

Plàstica 
 
 
 
 

Acaba les obres d’art que has estat fent        
fins a aquesta setmana. Si ja les tens        
fetes podries escollir una i millorar-la.      
Emplena aquest qüestionari.  

Sigues creatiu al realitzar les teves obres d’art.  Clica en enviar quan hagis acabat d’       
emplenar el qüestionari i envia una foto       
de les obres d’art que has realitzat       
aquesta setmana al correu de la classe.  

 

 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48354005460/hospital-de-campana-santa-anna-sintecho-confinamiento-covid-19-caritas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48354005460/hospital-de-campana-santa-anna-sintecho-confinamiento-covid-19-caritas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48354005460/hospital-de-campana-santa-anna-sintecho-confinamiento-covid-19-caritas.html
https://www.ara.cat/societat/parroquia-Santa-Anna-prepara-crisi-social-coronavirus-covid-19_0_2435156613.html
https://www.ara.cat/societat/parroquia-Santa-Anna-prepara-crisi-social-coronavirus-covid-19_0_2435156613.html
https://www.ara.cat/societat/parroquia-Santa-Anna-prepara-crisi-social-coronavirus-covid-19_0_2435156613.html
https://view.genial.ly/5e9dd80dc4cf900da1b6d1ce/game-breakout-paintings-2
https://forms.gle/E47U5R8efCXgbirR9

