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         #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ:  
Ara que ja sabem fer rodolins, farem una auca. Llegeix amb atenció les indicacions i escriu la teva 
història. 
AUCA  
 

CASTELLANO:   
Historias del mundo para niños 
¿Por qué los cocodrilos tienen la piel rugosa? Historia africana. 
 

ANGLÈS: 
Escriure un text a partir de les respostes de l’activitat anterior: My house 2 aquest és un document 
exemple del text. 
 

MEDI 
CULTURES DEL MÓN/SOM IGUALS, SOM DIFERENTS 
L’activitat de medi es fa conjuntament amb la de matemàtiques. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Seguiu creant circuits per mantenir-vos actius! Aquesta vegada mireu l'activitat de matemàtiques i medi i, cada                
cop que contesteu una pregunta del 3r i 4t full (a, b, c, d, ...), feu una vegada el circuit. 
EXEMPLES: ESCALFAMENT   CIRCUIT HMB     RELAXACIÓ 

Però…. els esteu fent bé? MIREU aquesta RÚBRICA i us podeu posar nota!!! 
No us oblideu de seguir fent el DIARI d'ACTIVITATS FÍSIQUES. 
Els objectius d’aquestes activitats són que us mantingueu actius seguint les rutines a l’hora de fer activitat física i                   
que feu una mica de reflexió, recull i autoavaluació d’aquestes activitats. 
Joan, mestre d'EF 
 

MATEMÀTIQUES 
Treball de matemàtiques i medi:   ELS CLIMES DEL MÓN 
 
Recorda que no si no pots imprimir els documents pots escriure les respostes en un full. 
El número secret:      (nivell1):     5UM + 6C + 7D       Envia els números secrets per mail. 
                                      (nivell 2):    78 UM +5C 
                                      (nivell 3):    65UM + 36C +12D 
Practiqueu el nivell que us vagi millor.  En aquests VÍDEOS alguns companys ens ensenyen com fan els 
nombres secrets.  
 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com (si pot ser abans de dissabte) 
RECORDEU: és important que poseu el vostre nom i el curs.  

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://drive.google.com/file/d/1X1JwQ-XgCxCdlxuIjPkoF8ozy0I8LqN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/184KK5U3H8cvKlHVRVvQpqkmGwVPCDxk8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUCU55Mb6MvMUJ4AcKM6PU-Z9fBLDasv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sKEc2qXdh6s
https://youtu.be/ocEwgRUHcmU
https://www.youtube.com/watch?v=C9SRAHpudcQ
https://drive.google.com/open?id=1ilGmVSyCvrim72TmOQ6fvbzFhCqoisPm
https://drive.google.com/file/d/1QPpa2869Uk4QjU-qihOe4ROxG-gqTU0_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n7fQwG_Vzh07257MLpBOydZDLj0L1hiv?usp=sharing
mailto:34mitja@gmail.com
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ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA 
La història del cocodril que has llegit és una història africana. A l’Àfrica són molt 
importants les màscares. N’hi ha de 4  tipus: els esperits dels avantpassats, els éssers 
mitològics, els herois i els esperits dels animals. 
Quan les fan servir? 

- En balls. Protegeixen als que les porten. 
- En rituals funeraris (enterraments). La màscara capta la vida. 
- Ens els rituals d’iniciació perquè els joves siguin admesos al seu poblat.  

Vols tenir la teva màscara africana?  Aquí trobaràs moltes idees. 
 
Voleu veure els vostres CIRCUITS DE BALETES I TAUMÀTROPS? 
Manualitats de PRIMAVERA 
 
MÚSICA 
Construim un instrument: 

- Necessiteu 8 gots de vidre iguals. Afegiu aigua a cada got: 

el primer molta aigua i l’últim molt poca aigua. 

- Toqueu al PIANO les notes DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO 

(si no veieu el nom, cliqueu a Notación latina) 

- Escriviu o enganxeu una etiqueta a cada got amb el nom de les notes 

- Afegiu o treieu aigua a cada got perquè soni igual que cada nota del piano. 

Ara ja podeu anar picant els gots fluixet amb un llapis o cullera… i fins i tot 

inventar-vos una cançó! 
 

REPTE 
A veure si ets capaç de cultivar alguna d’aquestes plantes. Pensa que és un procés lent i que cada 
setmana li hauries de fer un foto i posar la data. Més endavant voldrem veure si has aconseguit el repte. 
Molta sort!!!        CULTIUS 

 
Data: 27-4-2020 
 

Hooolaaaa nens i nenes de 3r!!! 
 
Encetem una setmana més, amb més reptes!!!  
Esperem que el temps ens acompanyi ja que estem a la PRIMAVERAAA! 
I ja sabeu que a la primavera plou força…  
Si podeu, aprofiteu per sortir al balcó, que us toqui el sol i disfruteu dels petits                              
insectes que voleien en aquesta època.  
A més, fa dies que ja es veuen les primeres orenetes! Us heu fixat com són d’àgils?  
Apa!!! Que tingueu una bona setmana!!  
 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com (si pot ser abans de dissabte) 
RECORDEU: és important que poseu el vostre nom i el curs.  

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.pinterest.es/pin/706994841490390446/
https://drive.google.com/drive/folders/1QLcVp9Kip77vTh7zbdXmXOaZd7KcKkra?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jY5hRpLhDHa2VRXhYXGFBQ09Txw6OgY?usp=sharing
https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/
https://drive.google.com/open?id=1M8A3j2Pjpt5TM2BVwGLfZK2mPtjqk357
mailto:34mitja@gmail.com
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               Joana 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com (si pot ser abans de dissabte) 
RECORDEU: és important que poseu el vostre nom i el curs.  

Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 
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