
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 4 

de maig al divendres 8 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  
A partir d’ara, l’Eloy cada 2 setmanes, us proposarà unes pràctiques per jugar a escacs. Aquí teniu un vídeo Escacs vídeo 1 5è i 6è.mp4 i aquest enllaç 
Escacs 5è i 6è setmana 1 . 

Animeu-vos! 
 

Català 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D: SAPS QUE HA PASSAT? JA         
PODEU SORTIR AL CARRER! Veure un      
vídeo i escriure les normes que cal       
complir. Podeu veure la fitxa aquí . 
 
I per celebrar-ho, treballarem una cançó      
en aquest enllaç: Txarango-Somriurem-    
Vigila i estiguis atent o atenta que       
surten dos cançons! 
 
 
 
 

Heu de:  

1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el nom del document per : Nom i 
cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponent, 
compartint al drive.  
Heu de:  

Grup C i D: Envieu la fitxa a: 
tutor6b@menendezpidal.cat 
I la cançó, heu de clicar a “Terminado” 
o “Finish” i us sortirà un missatge per 
enviar la tasca.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/188iyErJUvgxqRI22b6e56k6smYE5fcgw/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1_8T8tzTh7IiuytPmywX_lxuKPifs4eSE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1258qrgQZzs2WRtazA3gN4RoDtk2-yB21kSxKeqHSS8w/edit?usp=sharing
https://www.liveworksheets.com/or197128rz
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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 Grupo A/B 
 
Heu de fer AQUESTA FITXA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el nom del document per : Nom i 
cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponent, 
compartint al drive.  
LLEGIU MOLT BÉ LES INSTRUCCIONS QUE 
TROBAREU AL DRIVE 

Grup A  i B: 
Els alumnes del grup “A” de català       
envieu la feina al correu de la Cristina:        
tutor6c@menendezpidal.cat 

Els alumnes del grup “B” decatalà 
envieu la feina al correu de la Sylvia: 
tutor6a@menendezpidal.cat 

 

Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta setmana tindreu un petit repte 
en expressió escrita. Tot ho trobareu 
aquí 
 

Tornem a recordar: 

1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el títol del document per : Nom i 

cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponent. 

La feina la heu d’enviar al correu de la 
vostra tutora. 

6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 

6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 

6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 

  

 

Anglès 
 
 
 

 
Continuem amb la unitat “WHAT DID 
THE MUSEUM LOOK LIKE?” 
 
Jocs per a practicar el passat. 

 
Aquesta setmana comencem la missió 4 del joc, 
recorda clicar totes les icones que hi trobis i 
tancar la finestra després per continuar. 
 

 
Els jocs són per practicar i els pots fer 
tantes vegades com vulguis. 
 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRazCCP9Iekossxw338_r1yQkWwwVIZt-wKoktZTuImIwvbn1RXP6dyVk84KaWM9tcpFwAar9IGZapW/pub
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSSDHaL7TKyj7Ur1M430Gz_tM2z1mS0Q2sDrE1sJUaqaKzGU8sRLohzfTeqGKZDPfwZZOV8Lwun9tjH/pub
https://view.genial.ly/5e8d77f8d9dad70d838e8e2c/game-breakout-where-are-the-artworks
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Chatterkid per a fer una gravació de veu 
amb una imatge, si no pots utilitzar 
aquesta app mira bé les instruccions per 
fer-ho amb qualsevol altre aplicació. 
 
Rebràs un vídeo explicatiu per a saber 
com funciona el joc i com fer la gravació 
al teu correu electrònic. 
 

Recorda posar el teu nom i la classe allà on t’ho 
demani. Exemple: Manan-6B 
 
Si no disposeu d’ordinador o tauleta totes les 
activitats es poden realitzar amb el mòbil. 
 

El vídeo de Chatterkid o app que hagis 
escollit l’has d’enviar al correu: 
angles6@menendezpidal.cat  

Matemàtiques 
 
 
 
 
 
 
 

Grup C i D: JUGUEM? 
Fer un Escape Game amb aquest enllaç:       
Repte matemàtic!   
 
Grup A i B: Repte matemàtic a la fitxa         
del drive. El trobareu clicant aquí 
 

Has de fer les missions per ordre i anotar el          
codi (número que obtindràs en cada missió).  
 
 
Grup A i B: 
1.Descarregar el document del drive o correu. 

2.Canviar el títol del document per : Nom i 

cognom, curs i assignatura. 

3. Completar el document. 

4.Un cop fet, enviar-ho al tutor corresponent. 

Grup C i D: Fer el Escape game i al final           
de la missió has d’escriure el codi secret        
i donar-li a “finish” o “terminado” i       
enviar-ho a:  
tutor6b@menendezpidal.cat 
 
Grup A i B:Els alumnes del grup “A” de         
mates envieu la feina al correu de la        
Cristina:   tutor6c@menendezpidal.cat 

Els alumnes del grup “B” de mates 
envieu la feina al correu de la Sylvia: 
tutor6a@menendezpidal.cat 

 

Medi natural  
 
 
 

MESCLEM? 
Veure el vídeo: Mescles i separacions 
Explicar el contingut del vídeo amb el       
format que es vulgui: vídeo, audio,      

Heu d’explicar: 
● Els dos tipus de mescles (amb la 

definició). 
● 5 exemples quotidians per cada tipus. 
● Mètodes per separar.  

Envieu el format que trieu (vídeo, 
audio, mural, presentació, esquema, 
document drive, etc.) a la vostra tutora.  

mailto:angles6@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5ea1bb62075c7c0dc0eeba08/game-breakout-matematiques-escape-game
https://docs.google.com/document/d/1Lhddt1apTKtkwbXH4O-ujUAdYi0nb4hg-gwLloUFAk0/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://youtu.be/2FPaXer7AN0
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mural, presentació, esquema, document    
drive, etc. 
 
POSEU EN MARXA LA VOSTRA 

IMAGINACIÓ I CREATIVITAT! 

 
 

 
 

MEDI SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta setmana tens 3 reptes sobre: 

- EUROPA 
- OCEANS 
- CONTINENTS 

 
SÓN AQUESTS. LET'S GO 
 
 
 
 
 
 
 

  
Enviar a la tutora corresponent. 

Música 
 
 
 
 
 

Syncopation  Aquesta setmana no cal que retornis 
res. Pots fer servir aquesta activitat 
com a entreteniment per divertir-te i 
descansar de les altres tasques. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQWIwDqOrwgsskTGNlwrskEgflpWI2TnXi08FQBJGta5vNpaax8yYxnPgRSNoMGBgcDDTCeoxOreeA_/pub
https://docs.google.com/document/d/19-gjwJ4N-uclqqyywAQ8mD-DOqCCYTsH-DH2SUVNTKk/edit?usp=sharing
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Educació Física 
 
 
 
 
 
 

JOc COronavirus friend: 
Primer de tot has de fer la fitxa 
setmanal a mà o imprimir-la. 
Clica: Fitxa setmanal 
 

Reptes de la setmana: 
 
CLICA: 
Repte 1: En forma 4 
 
Repte 2: Tik Tok Challenge 
 
REpte 3 és omplir la fila de les 
emocions a la graella de la fitxa 
setmanal. 
Si ho fas Guanyes 1 punt. 
 

 Avaluació: 
 
Envia una foto teva amb la fitxa 
setmanal feta. 
 
Envia el video del repte 2 

Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

Quan parlem dels drets humans pensem que       
sempre hi haurà algú altre que els defensarà        
per nosaltres. De vegades aquest nosaltres      
potser ets tu perquè és a tu a qui afecten.          
Tots volem tenir dret a poder anar al metge,         
a una alimentació saludable o a poder tenir        
una casa, oi? Mira aquest vídeo que ens        
parla sobre un dibuixant. 

Et deixo un article del diari El País que pots llegir si            
ho vols. 

https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/test-de-co
ronavirus-expres-para-los-politicos-o-para-quien-pu
eda-pagarlos.htm 

Et proposo que facis un dibuix en favor dels         
drets humans. Potser una protesta amb      
alguna cosa amb la que no estiguis d’acord,        
per exemple.  
 

https://drive.google.com/file/d/1hdb_J6puXVnzXPKgrBE2M4nhfFPFqbRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdb_J6puXVnzXPKgrBE2M4nhfFPFqbRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdb_J6puXVnzXPKgrBE2M4nhfFPFqbRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIUsmwY2Q8IyxygC3LqwJF87ws3ozOhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lWxwRY9YwTZsfFoPofjkQs5kxadbSKyg
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/test-de-coronavirus-expres-para-los-politicos-o-para-quien-pueda-pagarlos.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/test-de-coronavirus-expres-para-los-politicos-o-para-quien-pueda-pagarlos.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/test-de-coronavirus-expres-para-los-politicos-o-para-quien-pueda-pagarlos.html
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https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ba
diucao-un-dibuixant-pels-drets-humans/vide
o/5959729/ 
 

Plàstica 
 
 
 
 

Forma part de l’obra d’art que has       
recuperat en la missió 3 d’anglès.      
Trobaràs les pautes aquí, clicant en la       
setmana del 4 al 8 de maig.  

Observa la pintura The Scream, ficat en 
situació, mira a la càmera i que et facin una 
foto on es capture el moment. Puja la foto a 
aquest editor  clicant en “upload a photo” 
després clica en “next” i en “finish”.  La teva 
cara formarà part d’aquesta obra d’art, 
descarrega-la en “download  image” al teu 
telèfon o ordinador.  

Envia la foto, en la que formes part de l’          
obra d’art, al email de la classe. Escriu        
en l’assumpte Plàstica i el teu nom.  

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/badiucao-un-dibuixant-pels-drets-humans/video/5959729/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/badiucao-un-dibuixant-pels-drets-humans/video/5959729/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/badiucao-un-dibuixant-pels-drets-humans/video/5959729/
https://view.genial.ly/5e9dd80dc4cf900da1b6d1ce/game-breakout-paintings-copia
https://www.photofunny.net/cat-special/photomontage-cry-edvard-munch

