
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: 3r 
 

Data: 26 de maig, 2020 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

 
TALLER D’ESCRIPTURA  

Continuem amb el taller d’escriptura que vam iniciar ara fa tres           
setmanes. Recordes que es tracta de crear una història real o           
inventada? Ara que ja deus tenir el teu personatge principal, un           
animal i un objecte que hi apareixen. Aquesta setmana: 
 
 

1. Imagina i escriu la teva història o conte. Recorda que hi han d'aparèixer el              
personatge, l’animal i l’objecte que has descrit en les propostes anteriors.           
Pots tornar a llegir les teves descripcions per recordar. 

 
A l’hora de fer la teva història o conte has de tenir en compte: 
 

1- PENSA: Abans de posar-te a escriure pensa en com vols que sigui la teva història,                
com relacionaries el teu personatge, animal i objecte, on vols que passi la història... 

2- POSAR TÍTOL: Pensa un títol original que tingui relació amb algun aspecte de la teva                
història.  

3- HA DE SEGUIR UN ORDRE: A l’hora d’escriure la història o el conte has de tenir en                  
compte l’ordre en què passen les coses i que has d’explicar. Aquí tens unes preguntes               
que et poden ajudar: 

PLANTEJAMENT NUS DESENLLAÇ 

Quan passa? 
On passa? 

Qui és o qui són els 
personatges? 

Quin és el problema a 
resoldre? 

Quins altres personatges 
surten? 

Què és fa per resoldre el 
problema? 

Com es resol finalment el 
problema?  

 



 

 

4- FRASES DE COMENÇAMENT I ACABAMENT: Al començar i acabar les nostres            
històries, normalment, fèiem servir unes frases. Alguns exemples són: 

COMENÇAMENTS ACABAMENTS 

- Hi havia una vegada… 
- En aquell temps en què… 
- Vet aquí una vegada… 
- Fa molts, molts anys… 
- En un país del món... 

- ...vet aquí un gat i vet aquí un gos, 
aquest conte ja s'ha fos. 

- ...i van viure feliços menjant anissos. 
- ...i catacric, catacrac el conte ja està 

acabat. 
- …i conte contat ja està acabat. 
- ...i qui no s'ho vulgui creure que ho 

vagi a veure. 

 

5- MAJÚSCULES: Recorda que escrivim la primera lletra en majúscula a principi de             
frase, després de punt i els noms propis. 

6- REVISIÓ DEL TEXT: Un cop tinguis la història escrita, torna-la a llegir tantes vegades               
com calgui i revisa que la teva lletra s’entengui, que hagis seguit un ordre, que hagis                
posat majúscules quan cal… Fer frases curtes pot servir-te! 

 

RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 

- Seguir fent la lectura d’un llibre. 
- Anar fent les comprensions lectores que tens a l’apartat de català a la carpeta              

de l’escola.  
- Entrar al blog de la biblioteca de l’escola:        

https://masibiblioteca.wordpress.com/ 
- Fer petites investigacions.  
- Fer un diari personal on escriguis cada dia una frase d’alguna cosa que t’hagi              

passat al llarg del dia.  

No ho has de fer tot aquesta setmana. Aquestes són propostes per si tens més               
temps i ganes de treballar. Només ho has de tenir en compte. 

 

 

 

 

 

https://masibiblioteca.wordpress.com/


 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

 

1. Prepara el dictado que hay a continuación. 
    Léelo las veces que creas conveniente (mínimo dos veces) y escribe en un papel  
    de prueba las palabras que te resulten difíciles. 
 

“ Me llamo Castaño. Tengo las orejas largas y una colita diminuta. Tengo  
  el pelo espeso y marrón y garras para cavar en la tierra. Las patas de  
  atrás me sirven para saltar. Puedo correr mucho, casi como cuando vas  
  en bicicleta.  

  ¿Quién soy?” 
  

Haz el dictado en una hoja y repásalo cuando hayas terminado.  
 

Después corrígelo subrayando las palabras que tengan algún error (no las borres)            
y escribiendo encima la palabra de forma correcta (también las puedes escribir            
debajo del dictado).  
 

Habrás visto que es una adivinanza, si has podido resolverla, escribe la            
solución y haz un dibujo del dictado. 
 

 
2. Recuerda que si lees alguna poesía que te guste, si quieres puedes copiarla             

en una hoja y hacer un dibujo.  
También, si quieres, de alguno de los cuentos que leas puedes hacer un             
dibujo con una frase que explique lo que has dibujado o con un pequeño              
resumen, así como comentando lo que te ha parecido.  
Sobre todo no te olvides de poner el título y el nombre del autor, tanto de                
la poesía como del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 

1. Numbers from 1 to 100. Read and circle the correct numbers. You can also              

copy the word and write the correct number next to it. 

(Números de l’1 al 100. Llegeix i encercla els números correctes. També pots copiar la               

paraula i escriure el número correcte al costat) 

 
Read and match. You can also copy the number and write the word next to it. 

(Llegeix i relaciona. També pots copiar el número i escriure la paraula al costat) 

 
 

 



 
Write the following numbers. 

(Escriu els números següents.) 

 

#stayathome 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 

 

Aquesta setmana treballarem sobre la recta numèrica, però        
primer hauras de conèixer algunes dades de familiars i amics. 

1. Pregunta i omple les següents taules: 

a) Quants anys té…? Pregunta a 7 persones del teu entorn quants anys tenen i               
anota-ho. Poden ser familiars o amics. 

  Marcel Marta           

Anys 32 18               

 

 

 

 

 



 
 

b) Quin any va néixer…? Pregunta a 7 persones del teu entorn quin any van néixer                
i anota-ho. Poden ser familiars o amics. 

  Marcel Marta           

Any de 
naixement 

1988 2001               

 

2. Aproxima i situa les dades a la recta numèrica. Recorda que primer            
posem els nombres a cadascuna de les ratlles de la recta i després marquem              
amb un color i anotem el nombre allà on correspongui. No t’oblidis de marcar              
a la recta tant l’aproximació com el nombre amb dos colors diferents. 

a) Quants anys té…?  

  Marcel Marta           

Anys 32 18               

Aproxima 
a la 
desena 

30 20               

 

 

 

 

 

 



 
b) Quin any va néixer…? 

  Marcel Marta           

Any de 
naixement 

1.988 2.001               

Aproxima 
a la 
desena 

1.990 2.000               

 

 

 

RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 

- Avançar els problemes del quadern. 
- Fer els problemes cooperatius que tens a l’apartat de problemes de la            

carpeta de l’escola. Si tens oportunitat pots intentar coincidir amb companys           
de la classe a través de videotrucada i fer-los conjuntament, sinó els pots fer              
individualment. 

- Acabar els fulls de càlcul que tinguis per fer a la carpeta de l’escola.  
- Seguir estudiant les taules de multiplicar. Recorda que has de saber fins la             

del 9 seguida, saltejada, del dret i del revés.  
No ho has de fer tot aquesta setmana. Aquestes són propostes per si tens més               
temps i ganes de treballar. Només ho has de tenir en compte.  

 

 

 

 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 

Aquesta setmana recordarem el que sabem de: 

       Els sentits 
 

RECORDA! 

. El sentit de la vista ens permet conèixer el que ens envolta per mitjà de la llum.                  
El seu òrgan són els ulls. 

. El sentit de l'oïda ens permet captar els sons. Les orelles són els òrgans               
d´aquest sentit. 

. El sentit de l'olfacte ens permet captar les olors. El seu òrgan és el nas. 

. El sentit del gust ens permet captar els sabors. El seu òrgan és la llengua. 

. El sentit del tacte ens permet conèixer com són les coses que toquem. El seu                
òrgan és la pell. 

  

1. Completa la taula següent a partir de la informació del requadre: 

  VISTA OÏDA OLFACTE GUST TACTE 
 

El seu òrgan és….           

Ens permet captar 
o conèixer... 

          

 



 
2. Encercla en cada cas els sentits amb els que es poden percebre els             

objectes següents: 

  

TOMÀQUET 

Vista – oïda – olfacte – gust - tacte 

 

 

 

PILOTA 

Vista – oïda – olfacte – gust - tacte 

 

 

 

 RADIADOR 

Vista – oïda – olfacte – gust - tacte 

 

 
 
RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 
 

- Mirar l’InfoK cada dia i anota a l’agenda la notícia que més t’hagi cridat              
l’atenció: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

 
- Registrar en una taula quin dia fa. Pots utilitzar una taula com aquesta o fer-te               

una a la teva manera.  
 

 Assolellat Pluja Vent Boira Neu 

Data      
 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/


 
 

No ho has de fer tot aquesta setmana. Aquestes són propostes per si tens més               
temps i ganes de treballar. Només ho has de tenir en compte. 

 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

 
Aquesta setmana mantenim la proposta de la setmana anterior perquè tinguis més            
temps per dur-la a terme. Ara ja no tens excusa! 
 

1. CAROTA AMB MATERIAL REUTILITZAT 
Aquesta setmana et proposem una activitat per reutilitzar        
els residus de cartró, plàstic… que tinguis a casa. 
 
Es tracta de fer una cara, la teva o una inventada, utilitzant            
material reciclat divers: pots de iogurt, caixes de galetes,         
envoltoris, canyetes, cartró… 
 
També ho pots fer amb objectes que tinguis per casa: pinces,           
sabates, botons, coberts… 
 
Recorda fer-li una foto i enviar-la! 
 
RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 

- Pintar, dibuixar, fer plastilina, fer manualitats… 

 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Percussió Dansa hongaresa núm.5. La proposta de percussió d’aquesta         

setmana és del compositor alemany Johannes Brahms. Recorda que, si va           
massa ràpida, a la configuració del vídeo (clicant a la rodeta que apareix a la               
cantonada inferior dreta de la pantalla) pots reduir-ne la velocitat. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-honga
resa-num-5-de-johannes-brahms/ 

2. Sidoku. Has d’escriure el nom de les 7 notes musicals sense que se’n             
repeteixi cap en cada línia horitzontal, en cada línia vertical i en cada figura              
formada per 7 quadradets marcada amb les línies més gruixudes. Ànims! 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/


 

 

RECORDATORI: El dia 5 de juny publicarem un vídeo amb tot el material que ens               
esteu enviant amb la cançó No ens desdibuixeu. Encara ets a temps de gravar-te              
cantant la cançó i enviar-la a musica@escolamasiperera.cat. Visita el web per més            
informació. 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
1. Inventa’t una història i fes-ne la representació. 

La proposta d’aquesta setmana va relacionada amb el teatre. Has d’inventar-te           
diferents escenes on hi surtin les situacions descrites a continuació. En cada escena             
hi ha 2 personatges: has d’interpretar els 2 personatges amb veus diferents. 

- Escena 1: una persona que està enfadada amb una altra i aquesta no sap el               
perquè. 

- Escena 2: dos aficionats que estan mirant un partit del què vulgueu, però un              
defensa l’equip 1 i l’altre aficionat el 2. No s’ha de caure en l’error de cridar ni                 
dir paraulotes. Idees: els 2 aficionats/des estan d’acord que els 2 equips fan             
un partit nefast; es poden felicitar pel bon joc de l’altre equip; pot ploure i que                
els/les jugadores caiguin, pot haver-hi una plaga d’animals que envaeixin el           
camp… S’han d’imitar els dos aficionats/des, no els/les jugadors/es. 

- Escena 3: una persona fabrica un robot (has d’imitar la persona i el robot).              
Resulta que el robot es va espatllant contínuament, i la persona l’intenta            
arreglar però no ho aconsegueix, el final el trieu vosaltres. El robot és             
interessant que s’espatlli per parts diferents. Exemples: pot ser que camini i            
de cop s’aturi; que el robot vagi lent i ràpid a la vegada; que mogui els braços                 
però no pot arrencar les cames… 

Utilitzeu la creativitat: qualsevol idea és bona! 
 

 

mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
 
 
 
 
 

Per aquesta setmana aprèn i recita el següent embarbussament. 
 

 

 

PLOU POC, PERÒ, 
PEL QUE PLOU, 

PLOU PROU. 

 
 
 
  
 

L’enigma per les pròximes dues setmanes serà: 
 

 

 



 
 
La solució a l’enigma anterior és: 
 

Nº Porta Contrasenya 

1 9 8 7 2 

2 9 7 6 3 

3 9 6 5 4 

4 8 5 4 0 

5 8 4 3 2 

 

Per als que heu aconseguit les 10 possibles contrasenyes... 

Nº Porta Contrasenya 

6 7 6 4 2 

7 7 3 2 1 

8 6 5 3 2 

9 5 4 2 0 

10 5 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Aquesta setmana continuem amb el joc de la setmana anterior:  
 

VAIXELLS QUE RECULLEN DEIXALLES 

La teva flota de vaixells  La flota del teu company/a 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A           A          
B           B          
C           C          
D           D          
E           E          
F           F          
G           G          
H           H          
I           I          
 

Instruccions per jugar: 

Cada jugador té un tauler quadriculat on col·loca les seves deixalles sense que            
l'adversari els vegi. Al seu torn, indica una coordenada, que es refereix a l'eix de les                
ordenades i les abscisses, numerades de l'1 al 10 i amb lletres. Si ha encertat una                
posició on hi ha deixalles, l'altra persona indica "tocat" i si no és així, "aigua". Quan                
s'han dit totes les caselles que corresponen a una deixalla concret, s'indica amb la              
paraula "enfonsat".  

L’objectiu del joc és recollir totes les deixalles del mar. 

 

Regles del joc: 

Les deixalles han de posar-se en horitzontal o en vertical. 

Les deixalles no es poden tocar per cap cantó, és a dir, cal que estiguin envoltats                
per aigua per totes les bandes, d’aquesta manera un cop hem recollit les             
deixalles del nostre contrincant podem marcar com a “aigua” o buides totes les             
caselles que l’envolten en totes direccions. 

Cada jugador ha de pintar els següents vaixells: 

o 1 illa de plàstics que ocupa 5 caselles seguides. 

 



 
o 2 bidons de petroli que ocupen 4 caselles consecutives cadascú. 
o 3 ampolles de vidre que ocupen 3 caselles consecutives cadascú. 
o 2 bosses de plàstic de 2 caselles en vertical o horitzontal. 
o 3 restes de menjar d'una sola casella. 

 
Si ho preferiu, si feu clic al següent enllaç podeu jugar al enfonsar vaixells des de                
l’ordinador, mòbil o tablet. Enllaç al joc 

 
 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Naiara: narcos@escolamasiperera.cat 
Anna: asendra@escolamasiperera.cat 

Llengua Castellana Montserrat: msenabre@escolamasiperera.cat 

Anglès Meritxell: mmarti@escolamasiperera.cat  

Música Maria: musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física Jordi: jromeu@escolamasiperera.cat 

 

 

https://games.cdn.famobi.com/html5games/s/sea-battleship/v150/?fg_domain=play.famobi.com&fg_aid=A1000-111&fg_uid=c5eb3b17-06c0-477f-99a3-f7fa6dc844a0&fg_pid=e37ab3ce-88cd-4438-9b9c-a37df5d33736&fg_beat=476&original_ref=https%3A%2F%2Fplay.famobi.com%2Fsea-b
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