
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: 3r 
 

Data: 2 de juny, 2020 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Possiblement portes moltes setmanes sense veure o parlar amb algun amic o            
familiar. Abans del confinament acostumavem a quedar amb persones del nostre           
entorn i ara ens hem de conformar amb parlar per telèfon, fer videotrucades o              
enviar-nos cartes i correus. Per aquest motiu et proposem: 

 
1. Escriu en un paper en blanc una carta o un correu electrònic que enviaries              

a algú que coneixes. En aquesta carta o correu electrònic pots explicar com             
estàs tu, preguntar com està l’altra persona, explicar que estas fent aquests            
dies… Sigues creatiu, pensa i escriu el que li vulguis dir, preguntar o explicar              
a aquella persona.  
 

Tot seguit tens un model de carta i un altre de correu electrònic, pots fer servir el                 
que més t’agradi:  

 



 
 

 

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. a) Copia la poesía que hay a continuación y haz un dibujo: 
 

CUANDO ME MIRO AL ESPEJO  
 

Cuando me miro al espejo 
yo me veo como soy: 

qué suerte tengo, 
¡qué guapo que estoy! 

 
Llevo en la cara sonrisas 

para alegrar, 
Y en las manos caricias 

para regalar. 
 

      Llevo en los dedos los juegos 
       ¡y sirven para contar! 

 
        Llevo en los pies las cosquillas 

         ¡y doy brincos al saltar! 

 
                                                 Pilar Solana     (fragmento adaptado)  

  

 

  

                       b) Contesta las preguntas siguientes: 
 

 

1.- ¿Cuántas estrofas tiene la poesía? 
2.- ¿Cuántos versos? 
3.- Escribe tres parejas de rimas que hayas visto en la poesía. 
4-  Escribe las palabras que no conocías y explícalas, si has  
     podido saber su significado. 

 
   También puedes prepararla y recitársela a alguien de tu família. 

 

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. Look at the animals. What animals are they? What can they do? Complete the              
sentences with the correct words from the lists. 

(Mireu els animals. Quins animals són? Què poden fer? Completa les frases amb les              
paraules correctes de les llistes.)  

 

Example:  I am a horse. 

                                   I can run. 

 

 



 

 

    ANIMALS:         turtle       frog           fish           tiger        parrot  

                   rabbit       lion         monkey           dolphin   

 

   ACTIONS: 

                                                 

                      jump                 run                    fly                 swim 
 

2. You can also listen to this song about animals and actions.  

(També pots escoltar aquesta cançó dels animals i les accions.) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 
#stayathome 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 

Ara que s’acosta l’estiu ja comencem a veure als catàlegs articles inflables per a les               
platges i piscines. Has vist algun? Nosaltres hem trobat el que tens tot seguit, però               
de ben segur que de seguida t’adones que als articles els hi falta alguna cosa…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo


 

 

1. Observa i escriu. Mira atentament els articles que hi ha a la llista i escriu a                
les etiquetes el preu que correspon a cadascun dels productes inflables.  

 

2. Ara, resol: 

a) Escull 3 articles que t’agradaria tenir a casa per poder anar a la platja o a la                  
piscina. Calcula quan et costarien.  

 

b) Si tinguessis 20 Euros, podries comprar el flotador balena i els maniguets?             
Quants diners et faltarien?  

 

 

 

 

 



 
b) Dels tres articles que tens a la següent imatge, quin és l’article amb menor preu i                 
amb major? Escriu al costat dels articles el seu preu amb lletres.  

 

 

c) Si volguessis comprar un flotador balena per a 8 persones, quant et costarien? 

 

d) Tenint en compte les mides dels 3 flotadors que hi ha al catàleg, ordena’ls de més                 
gran a més petit.  

 

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 

 

Els sentits 
Aquesta setmana continuarem recordant el tema      
dels sentits, però ara pensarem en allò que cal fer          
per tenir-ne cura i higiene.  

 



 
1. Dibuixa i escriu en la columna corresponent el que tu creus que es pot fer               

per tenir  cura i higiene de cada un dels sentits. 

 

Recorda  Cura i higiene 
dels sentits 

DIBUIXO I ESCRIC 
EL QUE PUC FER 

PER TENIR CURA I 
HIGIENE DELS 

SENTITS 
 
 

LA  
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vista és el 
sentit que ens 
permet 
percebre la 
forma i el color 
dels objectes, 
la claror i la 
foscor... 
 

 

Cal mantenir una 
distància 
adequada per 
llegir o mirar una 
pantalla. 

 

 

 
 

L’ OÏDA 

 
L’oïda ens 
permet 
percebre els 
sons. 

 

 

 



 
 
 

L’  
 

OLFACTE 

 
L'olfacte i el 
gust es 
complementen  
 
Tenir cura d’ 
aquests dos 
sentits va lligat 
a la cura de les 
mucoses: de la 
boca i el nas 
 
Les mucoses 
recobreixen els 
orifics naturals. 
Són humides i 
fabriquen el 
moc.  

 

 
 
Cal  anar-se 
mocant 

 
 
 

 

 
 

EL 
 

GUST 

 
El gust ens 
permet 
distingir els 
sabors.  

 

 

 
Cal beure molta 
aigua  durant el 
dia. 

 

 

 
 

EL 
 

TACTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El tacte ens 
permet 
reconèixer el 
fred, la calor, 
la rugositat, el 
dolor… 

 

 

  

 

 



 
RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 
 

- Mirar l’InfoK cada dia i anotar 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 

 
Per les pròximes dues setmanes et proposem una        
activitat per treballar l’espai amb l’art dels positius i         
negatius. 
 
Per aconseguir el teu dibuix positiu i negatiu: 
 

1. Agafa dos cartolines o fulls de colors diferents. Si         
no en tens, no passa res, pots pintar primer un full           
d’algun color que t’agradi i així ja tindràs un full blanc i un             
altre de color.  

2. Doblega un dels dos fulls per la meitat i repassa          
amb el llapis la línia que t’ha quedat marcada després de           
doblegar.  

3. Dibuixa, en el full que has doblegat, una figura o          
forma que t’agradi, procurant que la línia de simetria de la teva figura o forma               
coincideixi amb la línia que has marcat al doblegar el full. 

 

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


 

 
4. Retalla el full per la línia i després retalla la mitja figura o forma que havies                

dibuixat abans. No llencis el tros de paper que t’ha sobrat al retallar perquè              
aquesta vegada ho aprofitem tot.  

5. Enganxa a l’altre cartolina o full que havies triat el retall de forma o figura a un                 
costat del full i a l’altre, el tros de paper que t’ha sobrat al retallar la forma o                  
figura.  

 
                                   Exemple:  
 
 
 
 
 
 
RECORDA, A MÉS A MÉS POTS: 

- Pintar, dibuixar, fer plastilina, fer manualitats... 

 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
1. El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana t’animem a parar atenció            

als sons que entren per les finestres de casa teva. Seu davant d’alguna             
finestra de casa i dibuixa el que hi veus. A continuació, seu d’esquena a la               
finestra, tanca els ulls, fes silenci, respira profundament i escolta amb atenció.            
Segur que sentiràs un munt de sons que t’ajudaran a arrodonir el teu             
paisatge. Potser sents uns ocellets que no havies vist, la música d’uns veïns             
o un gos que borda i que també formen part del teu paisatge, encara que no                
els puguis veure.  
Si t’animes pots enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el teu paisatge mentre           
imites tots aquells sons que t’han ajudat a dibuixar-lo.  
 

 



 
2. Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana et proposem la        

percussió Deteggtive Anderson. 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-deteggtive-an
derson-level-1/  

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
TINGUES EQUILIBRI! 
 
Durant aquesta setmana s’haurà de treballar l’equilibri. Els exercicis que es           
realitzaran aniran encaminats a millorar aquest contingut. 
 
Són els següents: 
 

1. Fer 5 salts amb peu coix i al cinquè quedar-se immòbil amb els braços en               
creu (aguantar 10 segons).  Després es farà el mateix amb l’altre peu. 

2. Posar-se un mitjó, tros de paper, mocador a sobre el peu i aixecar el peu per                
agafar-lo amb la mà.  Fer el mateix amb l’altre peu. 

3. Posar-se un llibre a sobre el cap i anar caminant (unes 10-15 passes). 
4. Assentat/da a terra, posar-se un llapis a sobre el peu i avançar amb les mans,               

el cul i l’altre peu (uns 20 segons aproximadament). Fer el mateix però amb              
l’altre peu. 
 

S’han de repetir els diferents exercicis dues vegades procurant concentrar-se bé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/


 
 
 

 
 
 
 
 

Per aquesta setmana mantenim l’embarbussament de la setmana anterior. Si no ho 
has fet aprèn i recita el següent embarbussament. 
 

 

 

PLOU POC, PERÒ, 
PEL QUE PLOU, 

PLOU PROU. 

 
 
 
  
 

L’enigma d’aquesta setmana continua sent:  
 

 



 

 
 
 
 
 

 
La caixa misteriosa 

Instruccions per jugar: 

Per jugar a “La caixa misteriosa” heu de ser almenys dos jugadors. 

L’objectiu del joc és endevinar, només utilitzant el sentit del tacte, un objecte que              
ha triat l’altre jugador. 

Per jugar necessiteu una caixa de sabates (amb un forat per posar la mà), un antifaç                
o un tros de roba (per tapar-se el ulls) i diferents objectes per endevinar amb el                
tacte. Sinó teniu una caixa, podeu tapar el objectes amb una tela o tovallola. 

Podeu anotar en un full els encerts i els errors de cada jugador. 

També podeu establir un temps màxim per endevinar l’objecte. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
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 
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