
TERCER DE PRIMÀRIA 

 

Benvolgudes famílies: 

Un any més acaba el curs escolar i s’inicien les vacances d’estiu que ens ha de servir per acumular forces 

pel proper curs i tornar a l’escola amb il·lusió, tranquil·litat i fermesa. 

Des de l’equip de mestres considerem que els hàbits d’aprenentatge treballats durant el període escolar 

han de continuar madurant durant les vacances, tot respectant els moments d’oci familiar i de 

convivència. 

Recomanacions de vacances 

  Un quadern de vacances de 3t de qualsevol editorial. 

  Aprofitar activitats de la vida quotidiana per posar en pràctica coses que han après 

(torna canvis de monedes i bitllets, consultar el rellotge, problemes senzills... ) 

  Repassar les taules de multiplicar. 

  Practicar la mecànica de les operacions: suma senzilla i portant-ne, resta senzilla i 

portant-ne, multiplicacions per una xifra i càlcul mental. Teniu el quadern del 8 i ½ número 5 del 

tercer trimestre que no s’ha fet per poder practicar i repassar.  

  Recordar l’expressió escrita, fent un diari de vacances, o d’una part d’aquestes, amb 

dibuixos, fotos, petits textos... 

  Llegir força. Comentant la lectura amb els vostres fills o filles, relaxadament, establint 

vincles plaents. 

 Quadern de castellà de tercer, està per acabar i podeu aprofitar per practicar aspectes 

de la llengua castellana com: comprensions lectores, expressió escrita, vocabulari, lèxic...  

 A la pàgina d’internet http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm 

Trobareu una relació de llibres que podeu trobar a les biblioteques públiques amb activitats de 

comprensió per fer abans i després de la lectura. 

 Recordar els aspectes treballats durant el curs, que poden practicar a internet de totes 

les àrees. https://www.symbaloo.com/mix/tic3r  

 Lectura en anglès  de la col.lecció: Read and Imagine. Oxford University Press, 

http://www.oxfordgradedreaders.es  Levels 2 and 3.  Look at the Google Classroom!! 

 

    - trieu l'opció més adient a les necessitats del vostre fill/filla- 

Però, sobretot, gaudiu molt, amb tot i de tot el que feu!!! 

        BON ESTIU I....  A REVEURE!! 

        Barcelona, juny de 2020 
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