
Escola Santiago Ramón y Cajal 
 

 

DEURES CICLE SUPERIOR 

Per poder avaluar-vos aquest trimestre és important que: 
o Envieu per email els deures al professor/a . 
o Si no teniu accés a internet, feu-los en un full  per entregar al vostre tutor/a quan tornem a l’escola. 

Teniu els correus de tots els professor/es, si teniu dubtes no dubteu en contactar amb ells/es. 
CURS 5è 

 

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Comprensió lectora i expressió escrita. Llegeix i escriu de 

manera ordenada les parts de la carta de Da Vinci. (adjunt al 

Classroom) 

 

En cas de no tenir internet, escriu una carta al teu 
mestre/a explicant-li què t’agradaria fer quan acabi del 
tot el confinament. 

CASTELLÀ Recta final:  

1. Termina el cuaderno de comprensión lectora.  

2. Recupera la portada que hicimos al principio de curso y agrupa 

todos los trabajos de lengua. Lo puedes grapar o encuadernar.  

3. Escríbeme un email concretando lo mejor y lo peor de este 

curso escolar.  

 
 

MATEMÀTIQUES Repte virtual 11: Rayan, Diya i Amira. Resoldre els problemes 

plantejats: Anomena les dades. Explica com ho has resolt. Ho pots 

resoldre d’altres maneres? Quines? Quines operacions has 

realitzat? Pots ajudar-te fent un dibuix. Cal escriure totes les 

preguntes i respostes en un full. Després cal enviar-ho per correu 

al tutor/a. 

 

 

 

En cas de no tenir internet, inventa’t un problema matemàtic 
sobre decimals. 
 

 
 



ANGLÈS Secret words 2.0 
 
You create wonderful names last week! 
Can you discover the secret names of your classmates? 
Remember every object represents a letter. 
 
The 1st secret name is… 
The 2nd secret name is… 
The 3rd secret name is… 
 

 
ED. FÍSICA 

Recordem les normes dels esports 

Aquesta setmana heu de fer un joc interactiu on haureu de 

relacionar les  diferents normes i característiques amb el seu 

esport corresponent. Llegiu bé i trobareu pistes que us 

ajudaran a resoldre el joc. Entreu a l’enllaç que us deixo a 

Qualsevol dubte em podeu escriure al correu 
msiles@escolasrc.cat 

 

mailto:msiles@escolasrc.cat


continuació i poseu el pin del joc. Accediu com invitat i 

recordeu que heu de posar el vostre nom i cognom real. 

Un cop heu finalitzat el joc jo rebré les vostres respostes 

automàticament. 

https://game.educaplay.com/ 

PIN DE JOC: 686156 

PLÀSTICA Graffiti del meu nom. Dibuixa en un full el teu nom, en forma de 

graffiti i pinta’l com més t’agradi.  

 

MEDI Investigació relleu. Continua la recerca del que venim fent 

sobre el relleu aquestes dues últimes setmanes. En aquesta 

ocasió ens centrarem en les serralades. (adjunt al Classroom) 

 

 

 

En cas de no tenir internet, aquí us deixem les preguntes 
que s’han de constestar. 
 

4.-Què és una serralada? 

4.1.-Quin és el pic més alt d’Àfrica?  

4.2.-Quina serralada hi ha a Amèrica del Sud? 

4.3.-Quina serralada separa el continent europeu de 

l’asiàtic? 

4.4.-Cerca el nom d’algunes de les serralades més elevades 

del món. A quins continents es troben? 

  

 

https://game.educaplay.com/


MÚSICA Fruita challenge:Recordeu el vídeo que vam fer amb fruita o 
havíeu de picar el mateix ritme que feia jo? bé doncs aquesta 
setmana us proposo un de semblant. Heu d'imitar el ritme que surt 
al vídeo, amb la diferència que ho heu de fer al mateix temps que 
surt a la pantalla i no desprès com fèieu en el primer vídeo. No cal 
que poseu la fruita. Només cal que feu el ritme que us surt al vídeo. 
Us podeu gravar i enviar-m'ho.  
A més us poso el link d'un video sorpresa dels vostres mestres de 
l'escola de música. Aquí no heu de fer res, només gaudir-lo. 

Fruita challenge: 
https://www.youtube.com/watch?v=8F0uuEDECw4 
 
Video escola de música: 
https://www.youtube.com/watch?v=jhBxRkaDvO8 

CURS 6è 
 

MATÈRIA TASCA OBSERVACIONS 

CATALÀ Aquesta setmana, ens centrem en la nostra ciutat, L’Hospitalet.  

Et demanem que facis un tríptic sobre L’Hospitalet. Un tríptic és 

un full on s’expliquen coses importants de la ciutat, com per 

exemple: a quina comarca pertany, quants habitants té, 

monuments per visitar, museus, transport per arribar-hi, on pots 

dormir, menjar… i sempre va acompanyat de fotos o dibuixos. 

 Abans de començar a escriure pensa en la informació que vols 

que surti de la teva ciutat; així com també la distribució del teu 

tríptic: fotos, dibuixos, escrit...  

En aquest enllaç et deixem algun exemple de tríptic d’altres 

ciutats. Pensa que tu l’has d’escriure en català.  

Envia el tríptic a la teu tutor/a. Pots fer-lo en un full i enviar una 

foto o bé fer-lo directament a l’ordinador (per exemple, podeu 

utilitzar Microsoft Publisher, programari instal·lat a la majoria 

d’ordinadors windows o programes en línia com el Canva). 

Si no tens accés a internet: el pots fer en un full i entregar-ho a 

l’escola. 

 
 

CASTELLÀ Recta final:  

1. Termina el cuaderno de comprensión lectora.  

2. Recupera la portada que hicimos al principio de curso y agrupa 

todos los trabajos de lengua. Lo puedes grapar o encuadernar.  

3. Escríbeme un email concretando lo mejor y lo peor de este 

curso escolar.  

 

MATEMÀTIQUES Resol les següents activitats en un full: 

 - Activitat 1, 2 i 3 de problemes matemàtics.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0uuEDECw4
https://www.youtube.com/watch?v=jhBxRkaDvO8
https://docs.google.com/document/d/1TMjLswrzaLm5FGd2BnjyJ5RQ1ZByrOWbdak3Pqh9Z4I/edit
https://docs.google.com/document/d/1cMY16cIvS6AJYZBszLWgimFNHThxNQGasjOmR_CCIa8/edit?usp=sharing


- Activitat 4: col·locar i resoldre (sense calculadora) les 

operacions.  

Envia els resultats al teu tutor/a. 

Si no tens accés a internet: Els pots fer al full i entregar-ho a la 

tornada a l’escola. 

MEDI Treballem amb l’electricitat, pots començar veient aquest 

video : https://youtu.be/ySYeSiAEpiY 

 

Et deixo la teoria sobre l'electricitat, l’has de llegir i fer un 

esquema on apareguin tots els elements, pots penjar-lo al 

classroom o fer una foto i compartir-lo amb el teu tutor. 

 

I per practicar aquí tens circuits elèctrics: 

http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/alumnosp.php?ci
clo_id=1&familia_id=5&modulo_id=17&unidad_id=9 
 

 
 

https://youtu.be/ySYeSiAEpiY
https://docs.google.com/document/d/1uX4FzskWw-qiB0OrLSfs2oQpY9lZp49l/edit#bookmark=id.gjdgxs
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/alumnosp.php?ciclo_id=1&familia_id=5&modulo_id=17&unidad_id=9
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/alumnosp.php?ciclo_id=1&familia_id=5&modulo_id=17&unidad_id=9


ANGLÈS Secret words 2.0 
 
You create wonderful names last week! 
Can you discover the secret names of your classmates? 
Remember every object represents a letter. 
 
The 1st secret name is… 
The 2nd secret name is… 
The 3rd secret name is… 
The 4th secret name is... 
 

 

 

 

 
PLÀSTICA Aquesta setmana us proposo fer “art pop”. Us proposo mirar 

aquestes obres d’art urbà i deixar-vos portar i fer les vostres 

obres seguint aquests models, us deixo dos enllaços per que us 

inspireu. Recordeu que s'han de pintar i fer el millor possible, 

pengeu la vostra foto al classroom o compartiu-la amb el vostre 

tutor. 

https://www.google.es/search?q=keith+haring&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6r7ex3sPZAhUFuRQK

HUQHBK4Q_AUICigB#imgrc=EIZfttzQKZW7dM 

 

https://www.google.es/search?q=keith+haring&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6r7ex3sPZAhUFuRQKHUQHBK4Q_AUICigB#imgrc=EIZfttzQKZW7dM
https://www.google.es/search?q=keith+haring&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6r7ex3sPZAhUFuRQKHUQHBK4Q_AUICigB#imgrc=EIZfttzQKZW7dM
https://www.google.es/search?q=keith+haring&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6r7ex3sPZAhUFuRQKHUQHBK4Q_AUICigB#imgrc=EIZfttzQKZW7dM


 

“El artista pop Keith Haring para niños: Su trabajo está muy 
unido a la cultura urbana de la ciudad de Nueva York y 
aparece como un continuador de la cultura pop que había 
tenido un gran desarrollo durante los año 70 con figuras 
como Andy Warhol.  
La obra de Keith Haring tiene un origen callejero, está muy 
unido al graffiti, de hecho fue detenido en varias ocasiones 
por pintar en lugares públicos, podemos considerarlo como 
un pionero del arte urbano, pero sus figuras son tan 
reconocibles que se trata de uno de los primeros artistas 
callejeros que se hicieron hiper famosos.” 
 
Teniu l’article sencer a sota: 
http://arteparaninnos.blogspot.com/2016/02/el-artista-pop-
keith-haring-para-ninos.html?spref=pi 
 

 

   

 
Obres de l'artista pop Keith Haring 

MÚSICA Fruita challenge:Recordeu el vídeo que vam fer amb fruita o 
havíeu de picar el mateix ritme que feia jo? bé doncs aquesta 
setmana us proposo un de semblant. Heu d'imitar el ritme que surt 
al vídeo, amb la diferència que ho heu de fer al mateix temps que 
surt a la pantalla i no desprès com fèieu en el primer vídeo. No cal 
que poseu la fruita. Només cal que feu el ritme que us surt al vídeo. 
Us podeu gravar i enviar-m'ho.  
A més us poso el link d'un video sorpresa dels vostres mestres de 
l'escola de música. Aquí no heu de fer res, només gaudir-lo. 

Fruita challenge: 
https://www.youtube.com/watch?v=8F0uuEDECw4 
 
Video escola de música: 
https://www.youtube.com/watch?v=jhBxRkaDvO8 

ED. FÍSICA 
Recordem les normes dels esports Qualsevol dubte em podeu escriure al correu 

msiles@escolasrc.cat 

http://arteparaninnos.blogspot.com/2016/02/el-artista-pop-keith-haring-para-ninos.html?spref=pi
http://arteparaninnos.blogspot.com/2016/02/el-artista-pop-keith-haring-para-ninos.html?spref=pi
https://www.youtube.com/watch?v=8F0uuEDECw4
https://www.youtube.com/watch?v=jhBxRkaDvO8
mailto:msiles@escolasrc.cat


Aquesta setmana heu de fer un joc interactiu on haureu de 

relacionar les  diferents normes i característiques amb el seu 

esport corresponent. Llegiu bé i trobareu pistes que us 

ajudaran a resoldre el joc. Entreu a l’enllaç que us deixo a 

continuació i poseu el pin del joc. Accediu com invitat i 

recordeu que heu de posar el vostre nom i cognom real. 

Un cop heu finalitzat el joc jo rebré les vostres respostes 

automàticament. 

https://game.educaplay.com/ 

PIN DE JOC: 458075 

 

 
 
 
 
 

VIDEOCONFERÈNCIA 

5è A Dilluns 11:00h 

5è B Dimecres 11:00h 

5è C Dimarts 17:00h 

6è A Dijous 16:00h 

6è B Dimecres 16:00h 

REPTE DE LA 
SETMANA 

PER 
5è i 6è 

ÚLTIMS REPTES:  
Busca en el quadre els nombres: 

1. De 3 xifres que sumin 5 
2. El més petit de 4 xifres 
3. El que té més cincs 
4. El que només té nombres senars 
5. Els que són múltiples de 3 i per què. 
6. Els que són múltiples de 5 i per què. 
7. Els que són múltiples d’11 i per què. 

https://game.educaplay.com/


WEBS, ACTIVITATS ONLINE PER 5è I 6è 

Us recomanem també: 
-Llegir tots els dies sobre algun tema que us agradi en català, castellà o anglès. 
-Repassar i fer exercicis de tot allò que hem treballat a matemàtiques durant el curs. 
-Acabar els quaderns de castellà, català i matemàtiques. 
-Revisar i passar a net totes les expressions escrites que hem fet fins ara. 
-Aquí també teniu molts recursos que podeu fer a casa:  
http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/dnee/suport/petits_textos_de_cpmprensio_lectora/documents/cicle_superior.pdf 
https://agora.xtec.cat/escolaantoniroig/wp-content/uploads/usu563/2016/07/DOSSIER_MATEMATIQUES_estiu_2016.pdf 
 

CORREUS DE TUTORS I ESPECIALISTES 

5è A Nerea  ntravese@escolasrc.cat Castellà  Joan: joantona@escolasrc.cat 

5è B Ferran fserver2@escolasrc.cat English  Rocío: rholgad2@escolasrc.cat 

5è C Jordi jexposi1@escolasrc.cat Ed.Física  Melanie: msiles@escolasrc.cat 

6è A Pilar mpozo26@escolasrc.cat Reptes-
TAC  

Encarna: egomez17@escolasrc.cat 

6è B Hèctor hmendoza@escolasrc.cat  

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/dnee/suport/petits_textos_de_cpmprensio_lectora/documents/cicle_superior.pdf
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