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         #JOEMQUEDOACASA 

 

PER ACABAR EL CURS 

Durant la setmana us enviarem la informació per saber com acabarem 
el curs el mes de juny. 
 
Siusplau, recordeu de respondre la  VALORACIÓ 3r TRIMESTRE 

 

 

LLENGUA 
Per acabar el projecte sobre els països del món haureu de fer una presentació sobre un dels 
països que hem treballat. Recordeu: Gàmbia, Senegal, 
Veneçuela, Colòmbia, Alemanya, Itàlia o Marroc. 
 
A la presentació heu de parlar sobre aquest temes: 
 
➔ Situació del país (continent) i número d’habitants 
➔ Capital i ciutats importants. 
➔ Llengua o llengües que s’hi parlen i moneda 
➔ Clima i espai natural important 
➔ Menjar típic, festes, jocs  o tradicions importants. 

 
Tota aquesta informació la teniu recollida en les activitats que hem anat fent durant aquest dies. 
 
Com heu de fer la presentació? 
 
1r. Heu de fer un mural, un lapbook, un power point… on heu d’escriure la informació més 
important. (A l’apartat de plàstica us explico com fer un lapbook). 
 
2.- Us heu d’estudiar la informació de memòria per poder-la explicar sense necessitat de 
consultar el mural. (Recordeu que només podem consultar les dades més difícil). 
 
3r.- Heu de practicar la presentació davant del mirall, pares, germans… (gosset…). 
 
4t. Us heu de gravar en vídeo fent l’explicació i ensenyant la presentació (com a classe). 
Després m’heu d’enviar el vídeo. 
 
Guauuu!!! Sembla que sigui molta feina però ja teniu la informació i la imaginació necessària per 
fer una presentació ben GUAI. 
 
 

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://forms.gle/BLAsUEeu7UkqmaiJA
mailto:34mitja@gmail.com
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CASTELLANO:   
¿Qué hemos aprendido sobre los países de nuestros compañeros y compañeras de clase? 
Para comprobarlo tenéis que entrar en la siguiente página: 
 

joinmyquiz.com 

E introducir el siguiente código: 
 

6669798 
 
Si hacéis la actividad desde el móvil teneis que descargaros la aplicación QUIIZIZZ e inroducir el 
código. 
Aparecerá un juego de preguntas que pondrá a prueba lo que habéis aprendido sobre el tema. 
IMPORTANTE: Tenéis que hacer esta actividad sin ayuda de la familia. 
Si tenéis alguna duda escribidme al correo para intentar solucionarla. 
 

¡¡¡Suerte!!! 

 

ANGLÈS: 
 
En aquest padlet trobareu tres activitats: la primera és un vídeo que tracta sobre la piràmide dels                 
aliments. La següent activitat és de comprensió, on haureu de contestar 4 preguntes sobre el vídeo. I la                  
tercera i última activitat la podeu imprimir o fer amb l’aplicació Paint que tenen els vostres ordinadors.  
Qualsevol dubte m’envieu un mail. 
 
Padlet the food pyramid 

 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Com penseu que serà l’Educació Física el curs vinent? Segur que serà diferent a aquest curs que estem a                   

punt d’acabar. Podeu aportar les vostre propostes a aquest *PADLET. (Tutorial padlet)Jo ja he              

començat a pensar moltes activitats de cara al proper curs i amb el vostre ajut segur que en tindrem                   

moltes més. 

*Aquesta tasca l’heu d’emplenar directament al padlet a la columna del vostre grup, clicant al símbol +, posant                  

el vostre nom i l’activitat que proposeu. 

*Podeu seguir enviant fotos del vostre DIARI D'ACTIVITATS FÍSIQUES que heu anat fent al llarg d'aquestes                

setmanes de confinament. 

ELS VOSTRES CIRCUITS  I POSTURES DE IOGA (Podeu seguir enviant fotos i vídeos si voleu) 
Joan, mestre d'EF 
 

 

 

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://quizizz.com/join?gc=6661278
https://padlet.com/salba51/bc5v1j3n2f8q7u83
https://padlet.com/jsalan2/qrfqk8ptro3vwrvv
http://somup.com/cYhF2kjycq
https://drive.google.com/open?id=1mAHZtwKzx2J0XQRy7DSOUhv80ZhA96AA
https://drive.google.com/open?id=1hIh47teTK2gx9t26rP4EJ0mAk0RrmO0o
mailto:34mitja@gmail.com
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MEDI 
Aquesta setmana no farem deures de medi perquè totes les altres activitats estan relacionades amb el 
projecte que estem treballant. 

 

MATEMÀTIQUES 
JUGUEM AMB LES MATEMÀTIQUES 
En aquesta pàgina trobareu moltes activitats per practicar mtemàtiques de forma divertida. 
 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA 
Com hem de fer la presentació? 
Recordeu que el títol ha d’anar en majuscula i s’ha d’entendre bé. 
L’explicació ha de ser curta i amb lletra clara. 
Heu d’afegir una imatge (fotografia, dibuix, retall..) i un peu de foto que 
expliqui què es veu a la foto (mooolt curt). 
Us ensenyo algunes idees per fer lapbooks: 
 

 
 
Aquí podeu veure les vostres creacions: 
CIRCUITS DE BALETES I TAUMÀTROPS 
MANUALITATS VARIADES 
 
MÚSICA 
AQUESTA SETMANA US TOCA APRENDRE UNA NOVA CANÇÓ: NO ENS DESDIBUIXEU, AQUÍ TENIU LA LLETRA QUAN 

JA LA SAPIGUEU UNA MICA, INTENTEU CANTAR-LA AMB LA BASE INSTRUMENTAL 

 

ÉS UNA CANÇÓ PEL MEDI AMBIENT, US HO EXPLICAREM LA PROPERA SETMANA… I LA FAREM TAMBÉ AMB TOTES 

LES ESCOLES DE PINEDA! 
 
 

REPTE 
 
Voleu veure els vostres HORTS  i EXPERIMENTS? 
 
 

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://sites.google.com/a/xtec.cat/treball-tac/3/matematiques
https://drive.google.com/drive/folders/1QLcVp9Kip77vTh7zbdXmXOaZd7KcKkra?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-jY5hRpLhDHa2VRXhYXGFBQ09Txw6OgY?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1TivGqF-t90CdkaTnoNRMXERkd5Jsh7tl/view
https://drive.google.com/file/d/12p6mB2ZoDth2kG9zgabpb_KDwNkDtCs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mfrj3xI4uoR-DSGS8zoT8dClGec0B_WP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i2rGeTIzt6Sb9FsTd69tTo1yuHsiL1ZC?usp=sharing
mailto:34mitja@gmail.com
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Data: 25-05-2020 

 
Hola nens i nenes de   3r!! 
   

Que bé que ens ho passem quan estem tots plegats !!!                     
Potser no ho apreciavem tant com ara... 
És el moment de valorar l’amistat i la complicitat que els                    
bons amics i amigues senten quan estan junts. Saps que si                    
tens un secret o un problema, el teu amic o amiga està al teu                           
costat  per ajudar-te i animar-te. 
Potser ara quan us retrobeu no us podreu donar aquella                   
abraçada tant esperada i potser l’haureu de substituir per                

una mirada i un somriure. 
Com diu un refrany: “No hi ha mal que duri cent anys”. 
Visca l’ amistat i els bons amics i amigues!!! 
 
                                                                      L’equip de mestres de cicle mitjà  

 

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. 

 

mailto:34mitja@gmail.com

