
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: 3r 
 

Data: 19 de maig, 2020 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

 
TALLER D’ESCRIPTURA  

Continuem amb el taller d’escriptura que van iniciar fa dues setmanes.           
Recorda que es tracta de crear una història, pot ser real o inventada,             
però que l’anirem fent pas a pas. Aquesta setmana parlarem d’algun           
objecte que aparegui a la teva història, per això: 
 

1. Imagina quin podria ser l’objecte i fes una descripció. Pot ser un objecte             
real o inventat i màgic. Recorda que per fer-ho seguim un guió: 

 

1- POSAR TÍTOL: Nom de l’objecte. 

2- COM ÉS?: Hauràs d’observar o imaginar molt bé el teu objecte i 
explicar quina forma té, de quin color és… 

 



 

3- DE QUÈ ESTÀ FET?: Explica de quin o quins materials està fet.  

4- PER A QUÈ S’UTILITZA?: Tots els objectes els fem servir per una o més d’una cosa.                 
Explica detalladament per a què serveix el teu objecte, pot ser per saber l’hora, per               
escriure, per cuinar, per poder veure quan és de nit, per convertir objectes i fer màgia...  

5- COM S’UTILITZA?: Un cop sàpigues per a què serveix el teu objecte, has d’explicar               
com el fas servir: amb les mans, amb la ment, amb un comandament a distància, amb                
benzina… 

Alguns adjectius que et poden ajudar a fer la teva descripció són: 

 

- Fes frases curtes i que segueixin un ordre. 

 

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. Lee este texto las veces que creas conveniente; alguna de las veces lo             

puedes hacer en voz alta. Después tendrás que contestar unas preguntas.  
 

 

LA BOTELLA REBELDE 
 

Cuando ese día Lupe bajó a tirar la basura no tenía ni idea de la gran aventura que estaba a                    
punto de vivir. En su casa las tareas domésticas estaban repartidas y las suyas eran bajar la                 
basura cada noche y dar de comer a los peces. Lo que pasa es que Lupe siempre bajaba con                   
prisa a la calle y no se detenía a tirar cada cosa en su contenedor correspondiente. 

 

En casa eran muy cuidadosos y separaban cada residuo de forma adecuada. Los plásticos por               
un lado, el papel y cartón por otro y el vidrio en una bolsa aparte,... A pesar de esta exquisita                    
organización, cuando Lupe bajaba a la calle lo echaba todo al mismo contenedor. Unas veces               
era al marrón de la basura orgánica, otras al amarillo del plástico y latas y a veces incluso los                   
vasos de yogur iban a parar al azul del papel y cartones. Lupe era muy despreocupada y no                  
prestaba la más mínima atención al tema del reciclaje. Hasta que un día todo cambió. 
 

Ese día ya por la noche, cuando se disponía a arrojar unas botellas de refresco al contenedor                 
amarillo, una de ellas se rebeló. Se rebeló porque, en cuando la niña la depositó dentro, la                 
botella misteriosamente saltó fuera. Lupe, extrañada, la volvió a echar dentro. Y así durante 10               
minutos. 
 

Lupe arrojaba la botella al contenedor y automáticamente saltaba hacia fuera. Cuando la niña              
tiró la toalla y se dispuso a volver a casa dejando la botella tirada en mitad de la calle, escuchó                    
una vocecilla chillona e insistente. Al principio no tenía ni idea de su procedencia, pero después                
se dio cuenta de que era la misma botella la que pronunciaba esas palabras: 
 

-¡Mi sitio es el contenedor! ¿es que no aprendes nada en el colegio?- dijo la botella. 
 

-Tengo prisa, no puedo pararme a hablar contigo. -respondió Lupe distante. 
 

La botellita parlante no se dio por vencida y le explicó la situación. 
 

-Cuando somos adultas y acabamos en el contenedor verde de reciclaje, las botellas de cristal               
somos transformadas y disfrutamos de una segunda vida. Si me dejas donde no corresponde,              
nunca voy a poder cumplir mi misión. ¡El vidrio del que estoy hecha tiene que ser reutilizado!-                 
gritó indignada. 
 

Lupe vio que la botella estaba tan enfadada que no tuvo más remedio que escuchar sus                
palabras y ponerlas en práctica. Lo mismo hizo con los envases de plástico y con el papel.                 
Entendió por fin que el reciclaje es una tarea común a toda la ciudadanía y que es el futuro del  
planeta lo que está en juego con esos pequeños gestos que todos podemos hacer en nuestro                
día a día.  

Silvia Gracia 

 



 
 

- Contesta ahora las preguntas siguientes (no hace falta que copies la pregunta,            
indica el número y después escribes tu respuesta): 

1. ¿Qué tareas de la casa eran las que le tocaban a Lupe? 
2. ¿Por qué Lupe echaba toda la basura al mismo contenedor? 
3. ¿Por qué se rebeló la botella de refresco?  ¿Qué hizo para rebelarse? 
4. ¿Por qué la botella le dice a Lupe que no está aprendiendo nada en el               

colegio? 
5. ¿Por qué es tan importante para la botella de cristal que Lupe la eche              

en el contenedor verde? 
6. ¿Qué entendió al final Lupe? 
7.    Haz un dibujo de la lectura. 

 

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 comentar 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. 17th of May, Global Recycling Day. Recycling is an important issue. I            
propose you make a poster using one of the following sentences for            
recycling. I leave you some ideas to get inspired with. 
(17 de maig, Dia Mundial del Reciclatge. Reciclar és un tema important. Et proposo              
fer un poster fent servir una de les frases següents a favor del reciclatge. Et deixo                
algunes idees per a què t’inspiris) 
 
-Recycling turns things into other things. (Reciclar converteix coses en altres           
coses) 
-Green is the new black. (El verd és el nou negre) 
-Reduce, reuse, recycle, repeat. (Redueix, reutilitza, recicla, repeteix) 
-Recycle today for a better tomorrow. (Recicla avui per un demà millor) 
-I recycle for a better tomorrow today. (Reciclo per un demà avui millor) 
-Simple acts. Big impact. Recycle. (Actes senzills. Gran impacte. Recicla) 
 

 



 

         

        

 



 

         
2. You can also watch and listen to the 3 Rs video (Rang-Tan). 

(També pots escoltar la cançó del reciclatge) 

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8&t=130s 

 
#stayathome 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 
 

1. Ara que ja fa uns dies que estem a casa, ens hem adonat que generem molts                
residus, tot i que ja els llencem al contenidor que toca. I tu? T’hi has fixat? 

Et proposem que facis la teva pròpia investigació sobre: “QUINS RESIDUS           
GENERES A CASA TEVA?”  

Observa els contenidors de residus que tens a casa teva i omple el quadre que               
tens a continuació. 

Primer de tot, respon la primera pregunta del quadre, després pots anar            
responent les següents. La quantitat de residus posa-la en nombres, per           
exemple:1,2,16... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8&t=130s


 

 

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 

 
1. On va cada residu? Un cop hem utilitzat un producte, sovint es genera una              

deixalla. Saps on han d’anar les deixalles que generem? Classifica les           
diferents deixalles segons el seu contenidor: 

 



 

 
 

2. Et proposem fer un mural amb imatges o dibuixos que expliquin la            
importància de les 3R (Reduir, Reciclar i Reutilitzar). En aquest mural pots            
parlar de que volen dir aquests conceptes, quina importància tenen per al            
medi ambient, com ho podem aconseguir reduir, reciclar i reutilitzar, que           
passaria si no cuidem el nostre planeta...  

 
 

 



 
 
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      
 

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 

 
Ara ja no tens excusa! Et donem dues setmanes perquè puguis dura a terme la               
següent activitat: 
 

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… 

 

 

 

 

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


 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. Percussió Eine kleine Nachtmusik. La proposta de percussió d’aquesta         

setmana és del compositor austríac Wolfgang Amadeus Mozart. Ja que som           
a la setmana del reciclatge, intenta fer la percussió amb objectes           
reciclats i experimenta descobrint quins sons diferents poden fer         
aquests objectes. 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-eine-kleine-nachtmu
sik-de-mozart/ 

 

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! 

 

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. 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
1. Sigues ràpid com el llamp! 

La proposta d’aquesta setmana és treballar la velocitat de desplaçament de           
diferents maneres.  Es tracta d’anar molt ràpid fent una distància molt curta. 
 
La sortida serà d’alguna paret del menjador, d’una habitació…, procura que no hi             
hagi molts objectes o mobles pel mig o esquiva’ls durant el trajecte. Cada sèrie              
consisteix en arribar a la paret que teniu davant, tornar a la paret de sortida i repetir                 
el trajecte un cop més. 
 
La forma de desplaça-se en cada sèrie serà diferent: 
 

● SÈRIE 1: granota, serp, cranc, córrer. 
● SÈRIE 2: cangur, 1 sol peu, l’altre peu, serp panxa enlaire. 
● SÈRIE 3: 1 llarg corrent suau, 1 a  tope, 1 suau, 1 a tope. 
● SÈRIE 4: serp, corrent, caminant de 4 potes, caminar amb el cul i braços              

enlairats. 
● SÈRIE 5: posició d’inici estirat/da. Es conta a 5 i es surt corrents, després              

granota, cranc i serp. 
● SÈRIE 6: saltant endarrera, cangur, córrer, córrer. 
● SÈRIE 7: córrer, granota, granota endarrera, córrer. 

 
2. Relaxa’t que t’anirà molt bé! 

Es comença dret/a amb el cap inclinat endavant i els braços relaxats. Quan es              
respira, s’aixeca el cap i els braços fins que acabin mirant al sostre. S’aguanta la               
respiració uns 5 segons. Després es va deixant l’aire i es van baixant els braços en                
forma de rodona fins a tornar a la posició d’inici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Per aquesta setmana aprèn i recita el següent fragment d’aquesta cançó que es             
titula LA RUMBA DEL RECICLATGE.  

LA RUMBA DEL RECICLATGE 
 

...Si t’estimes la natura, 
si t’agrada la verdor. 

Amb bon aire i aigua pura, 
anirà tot molt millor. 
Si t’estimes la natura  
i veure neta la mar, 

has de tenir ben present 
que el millor és RECICLAR... 

 
Pots escoltar la cançó sencera del grup “La Babalà” al següent enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=2rawf8Izju8  
 

 
 
  
 

L’enigma per aquesta setmana continua sent el mateix. Ara no tens excuses per             
seguir intentant-ho si encara no l’has fet. 

 
El DUC necessita ajuda! 

 
El DUC s’ha perdut en aquest laberint i heu d’ajudar-lo a arribar a la              
sortida. Però hi ha un petit problema, dins del laberint hi ha unes             
portes vermelles que requereixen una contrasenya de 4 números per          
poder obrir-se. Per saber la contrasenya haureu de donar diferents          
solucions al següent enigma: 

 
Ompliu cada cel·la amb un dígit de manera que si la cel·la és més gran hi conté un
dígit més gran! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rawf8Izju8


 
 

                             Per exemple:  
 
El DUC ha trobat una possible contrasenya. El podeu ajudar a trobar les 4 que 
falten? 
 

Nº Porta Contrasenya 
1 9 8 7 2 
2     
3     
4     
5     

 

 
Repte per als més 

atrevits Serieu capaços de trobar 5 contrasenyes més? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

El joc per les pròximes dues setmanes serà: 
 

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
mailto:narcos@escolamasiperera.cat
mailto:asendra@escolamasiperera.cat
mailto:msenabre@escolamasiperera.cat
mailto:mmarti@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat
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