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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 

25 de maig al divendres 29 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 

 

Català 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D: POSEM EN MARXA LA        
NOSTRA COMPRENSIÓ ORAL? 
Dictat online! 
Dictat de buits! 
 
 
 
GRUP A/B 
UNA MICA DE TOT 
https://docs.google.com/document/d/1
CVfSNoWptP71MMq0mjbFBdB0QxH-UD
0St5qDZyrAW7Q/edit?usp=sharing 
 

Grup C i D: Heu de fer els dos dictats, ja que            
són dos formes distintes d’aprendre.  

Grup C i D: Quan acabeu els dos dictats,         
li doneu a “terminado”i ho envieu a: 
tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 
GRUP A/B 
Li doneu a ACABAT i envieu a la vostra         
mestra de català. 

https://es.liveworksheets.com/us496557ic
https://es.liveworksheets.com/fe349307co
https://docs.google.com/document/d/1CVfSNoWptP71MMq0mjbFBdB0QxH-UD0St5qDZyrAW7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CVfSNoWptP71MMq0mjbFBdB0QxH-UD0St5qDZyrAW7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CVfSNoWptP71MMq0mjbFBdB0QxH-UD0St5qDZyrAW7Q/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana trabajaremos el correo 
electrónico, un poco de ortografía y un 
poco de gramática. Muy fácil todo ya 
veréis.Para acceder picar AQUÍ 
  
 

Tenéis que ir leyendo y haciéndolo paso a paso. 
Recordad que las actividades del 
liveworksheets cuando le déis a 
“Terminado” hay que enviarlo a la 
tutora correspondiente. 

Anglès 
 
 
 
 
 
 
 

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

És molt important llegir bé les instruccions 
d’allò que es demana. 
 
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: DEIMAR - 5A 

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: Tommy - 6èB 

Matemàtiques 
 
 
 
 
 

Grup C i D: TENIM UNA MISSIÓ PER        
VOSALTRES. ESTEU PREPARATS I    
PREPARADES? 
Entreu en aquest enllaç: Els canvis de       
mesura! 
 

Grup C i D: Heu de seguir tots els passos i fer            
totes les tasques que es proposen: 
1. Escales de mesura i material utilitzat. 
2. Unitats principals amb exemples. 
3. Canvis de mesura.  
 
 

Grup C i D: Quan feu les 3 tasques, 
envieu foto a: 
tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1wVHRd9XrTzGCbUY-hvBLsySKO3kupNcuowAQc1j5aK0/edit?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ec2a8ba32a04c0d96b7709f/interactive-content-6th-real-food-copia
mailto:angles6@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5eb1353036f0160dc0dd9e79/social-action-unitats-de-mesura
https://view.genial.ly/5eb1353036f0160dc0dd9e79/social-action-unitats-de-mesura
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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Grup A i B: Aquesta setmana toca       
Geometria. Pica AQUÍ i les veuràs 
 

Segueix les instruccions pas a pas 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGUEM I ENS POSEM A PROVA 
DEL QUÈ SABEM? 
Clica en aquest genially: Treball de 
recerca: Coronavirus 
 

Heu de seguir tots els passos per poder fer un          
bon treball. Penseu que és l’últim que farem        
aquest curs, entre aquesta setmana i la       
propera.  

Envieu el treball a la vostra tutora.  

MEDI SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
ACABEM AMB LA HISTÒRIA 
https://docs.google.com/document/d/1
kt5kiIEEuQ6HKNGmjlGIBovkjjBVFEwDTs
Peq2gKRwU/edit?usp=sharing 
 

  
 
ENVIA-HO A LA TEVA TUTORA 

https://docs.google.com/document/d/1NMSk3oLGoOfcksp3B4_xkE7CYPQxMDCnioT8NN-5rfQ/edit?usp=sharing
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
mailto:Sylvia.tutor6a@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5eb1344cfce0030d382651fd/social-action-treball-de-recercacoronavirus
https://view.genial.ly/5eb1344cfce0030d382651fd/social-action-treball-de-recercacoronavirus
https://docs.google.com/document/d/1kt5kiIEEuQ6HKNGmjlGIBovkjjBVFEwDTsPeq2gKRwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kt5kiIEEuQ6HKNGmjlGIBovkjjBVFEwDTsPeq2gKRwU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kt5kiIEEuQ6HKNGmjlGIBovkjjBVFEwDTsPeq2gKRwU/edit?usp=sharing
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Música 
 
 
 
 
 

 
I GOTTA FEELING 

  
Anàlisis estructura i video del ball 

Educació Física 
 
 
 
 
 
 

Aquests són els reptes per superar el 

COronavirus friend: 
 

Clica: Fitxa setmanal 7 
 

Repte: Recepta cuina 
 

Repte: Tik Tok Laxed 
 

Ànims i espero que guanyis al 
coronavirus friend!! 

Recorda: 
 
Fer la fitxa setmanal i enviar 
videos dels dos reptes per 
comprovar que estan fets. 

 

 

Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

Aquesta setmana et proposo que facis el 
tafaner. Entra a www.mansunides.org i 
dona-hi un cop d’ull. Reflexiona sobre el 
que fa aquesta ONG. Pots llegir-hi algun 
article que el trobaràs a l’apartat de 
premsa/notícies. 
 

 No hi ha retorn d’aquesta activitat. 

https://drive.google.com/file/d/1ZfduPPSdUle7gLIocPeuYsXuCyUeV6_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dv-YbKduwFiaXJ7ApX50XUsEdG-AzZ9z
https://drive.google.com/open?id=1qdmkqvg2Q8EvCtulb3-pn2EferFsUmAh
https://drive.google.com/open?id=10ojcj3gruv7O2EaOeJ63lKkIaFmqr71X
http://www.mansunides.org/
http://www.mansunides.org/
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Plàstica 
 
 
 
 

En la presentació teniu recollides les      
activitats que m’ heu proposat i que       
haureu de fer durant aquesta setmana i       
la propera. Escull una activitat, la que       
més t’agradi i fes l’ esbós o fes proves         
del producte final que enviaràs la      
propera setmana.  

En un document en Drive escriu l’ opció que 
has escollit i enganxa les fotos en les que surt 
l'esbós o proves del producte final que estàs 
fent pas a pas. Recorda que quan més 
practiques millor sortirà el producte final i més 
aprendràs.  

Comparteix el document drive amb el      
correu de la classe, no t’ oblides d’        
escriure el teu nom i plàstica.  

 

 
 
 

https://view.genial.ly/5ec79144f14dd60d9073811a/presentation-arts-and-crafts-options

