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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 

11 de maig al divendres 15 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: CONEIXES A LA ROSALIA? 
Realitzar aquesta fitxa: La vida de la       
Rosalia 
 
 
 
 
GRUP A/B 
Haureu de fer AQUESTES FITXES 
 

Heu de llegir la biografia de la Rosalia,        
contestar a unes preguntes, veure l’entrevista i       
escriure les vostres preguntes.  
S’ha de fer tot, que sempre us deixeu alguna         
cosa.  
 
 
Llegiu molt bé les instruccions. 
 

GRUP C i D: Enviar la fitxa a        
tutor6b@menendezpidal.cat 
 
 
 
 
 
GRUP A/B l’heu d'enviar a la mestra       
que correspon. 

https://drive.google.com/file/d/1hAGiacq1BZQfILr9A6QRecerHfIXclOv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAGiacq1BZQfILr9A6QRecerHfIXclOv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KKQgvLpSnIx2CyDdI7r4w8NKvtdSmbT7eOqJSKoS4_0/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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Castellà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer las actividades  de liveworksheets 
entrando  aquí 
 

Seguir bien las instrucciones que os detallo en 
el documento. 

Enviar a la tutora correspondiente. 
 
6èA Sylvia: tutor6a@menendezpidal.cat 
6èB Elena: tutor6b@menendezpidal.cat 
6èC Cristina: 
tutor6c@menendezpidal.cat 
 

Anglès 
 
 
 
 
 
 
 

Ja hem acabat la unitat WHAT DID THE 
MUSEUM LOOK LIKE?, però encara hem 
de revisar una mica més el PAST 
SIMPLE, sobretot quan es tracta de 
verbs irregulars.  
 
Com ja hem acabat el joc i hem 
descobert totes les obres d’art anem a 
fer una sèrie de reptes per a poder 
superar la setmana. Cada dia un repte, 
t’atreveixes? Clica aquí per 
descobrir-los. 

Si no disposes d’ordinador totes les activitats es 
poden fer des del mòbil. 
 
Recorda escriure el teu nom i la classe en 
aquelles activitats que t’ho demani, i el mail de 
la mestra quan t’ho demani. 
 
Si tens qualsevol dubte pots escriure un correu 
electrònic a angles6@menendezpidal.cat  

No has d’enviar res, tots els resultats 
arriben directament al correu electrònic 
de la mestra. 

Matemàtiques 
 
 

GRUP C i D: PREPARATS PER      
SOLUCIONAR PROBLEMES? 
Realitzar aquesta fitxa online:    
Problemes matemàtics 

Ho podeu fer directament online o per escrit i         
enviar foto. Cadascú de la manera que vulgui,        
però que estigui fet.  

GRUP C i D: Quan tingueu acabada la 
fitxa, donar-li a “finish” o “terminado” i 
enviar-ho a: 
tutor6b@menendezpidal.cat 

https://docs.google.com/document/d/13kmG_wj3Ph2AIIYM-wNEfO9oCAeNe-eH3JuwFIgyEuE/edit?usp=sharing
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
mailto:tutor6c@menendezpidal.cat
https://view.genial.ly/5eb4262102bc820d7710ff29/horizontal-infographic-review-week-6th-grade
mailto:angles6@menendezpidal.cat
https://es.liveworksheets.com/rh51216yc
mailto:tutor6b@menendezpidal.cat
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Grup A i B:  Haureu de fer aquesta FITXA 
 

Heu d’escriure l’operació, per exemple: suma,      
resta, multiplicació o divisió, i el resultat.  

Heu de seguir les següents indicacions: 

1. Descarregar el document del drive o 
correu. 

2. Canviar el títol del document per: Nom 
i cognom,  curs i assignatura. Per 
exemple: 

3. Completar el document. 
4. Un cop estigui fet, enviar-lo al tutor 

corresponent. 

Si algú no disposa d’ordinador o tablet, 
que ho fagi en un full a banda i enviï 
una foto pel correu.  

 

 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 

COM SOM PER DINS? 
Jugar i repassar el cos humà mitjançant 
aquest enllaç:  
Els aparells del cos humà 

Hi ha 4 aparells del cos humà per realitzar, és a 
dir, 4 fitxes online. Quan acabeu cada fitxa i li 
doneu a “terminado” o “finish” i ho envieu, 
torneu a l’enllaç i  continueu.  
 
És millor fer-ho des de l’ordinador. Qui no 
tingui que ho faci amb el móvil, copiant l’enllaç 
a google si té problema per obrir-lo.  
També es poden fer els 4 aparells per escrit, si 
algú no s’aclareix.  

Quan acabeu cada fitxa de l’aparell del 
cos humà, li doneu a “terminado” o 
“finish” i ho envieu a la vostra tutora.  

https://docs.google.com/document/d/1rDGDboMMdhFQOhYishX4zdQCRs720CteUJvB_S0SUBs/edit?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ea8349adaf49a0d03da3b64/social-action-el-cuerpo-humano
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MEDI SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

 
FEM MEMÒRIA!!! 
 
1 JOC I DUES FITXES PER REPASAR LA 
PREHISTÒRIA 
 

 
HEU DE LLEGIR MOLT BÉ LES INSTRUCCIONS 
QUE US ARRIBARAN AL DRIVE 

 
 
Entregar al tutor corresponent. 

Música 
 
 
 
 
 

 
 
TI RI TI TAAAAAAAAAAA 

 
 
Segueix les instruccions 

 
 
Envia una foto de les respostes, crea un 
nou document o contesta al mateix 
document i envia-ho al correu del tutor. 

Educació Física 
 
 
 
 
 
 

Seguim jugant al Coronavirus friend: 
 
Clica: Fitxa setmanal 5 
 
Clica:Reptes Ritme_Dance 

Recorda: Informació sobre la fitxa setmanal: 
Només has de copiar la graella. 

 

 

Enviar Videos reptes i FOto fitxa 

setmanal 

https://docs.google.com/document/d/1pmPG4r1SOVUm86xcnvI6e25n58lTUwD8R6eKAaaJL1Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pmPG4r1SOVUm86xcnvI6e25n58lTUwD8R6eKAaaJL1Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xEsMhMD1XppUBVNBT8u95XLoPy2i7l3hj75lT6mOA-s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Gh9mgSUbfpu8zflpMRyDimnDLlm-g5Y7
https://drive.google.com/open?id=16o4LPM0M-RBl5NDcKVnlT2KgNTN_Y2u8
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Religió/ 
Educació en 
valors 
 
 
 

Aquesta setmana vull que escriguis el nom       
de 3 personatges famosos. Poden ser      
youtubers, cantants, esportistes… Al costat     
et demanaré que escriguis 3 personatges      
defensors dels drets humans. 

 

  

 

Si tens alguna dificultat pots fer la cerca de         
qualsevol buscador. www.google.cat o    
www.ecosia.org.  

Quan tinguis les llistes fetes contesta, quina       
llista t’ha costat més fer? 

Plàstica 
 
 
 
 

Crea l’obra d’art que has recuperat en       
l’última missió d’anglès. Trobaràs les     
pautes aquí, clicant en la setmana      
11th-15th May.  

Siguis creatiu i utilitza la teva imaginació per a 
representar The Starry Night.  

Fes una foto de la teva creació i envia-la         
al email de la classe. Escriu en  
l’ assumpte Plàstica i el teu nom.  

 

 

http://www.google.cat/
http://www.google.cat/
http://www.ecosia.org/
http://www.ecosia.org/
https://view.genial.ly/5e9dd80dc4cf900da1b6d1ce/game-breakout-paintings-copia

