
 
 
                                          ESCOLA MENENDEZ PIDAL 

 

 

 

Àrea Activitat Què s’ha d’enviar al mestre/a? 
Els/les mestres de 3r esperem que totes les famílies continueu bé. Us enviem les tasques formatives i avaluadores que heu 

de treballar  durant aquesta setmana del 27 al 30 d’abril, us recomanem que els vostres fills i filles s’organitzin i facin 

feina cada dia. Cal que llegiu molt atentament tots els documents i textos que enviem.  

Important: Cómo hacer fotos a tus tareas 

RECORDA: NO CAL IMPRIMIR  

             Fes en un full les respostes. 

             No t’oblidis de la bona presentació que hem treballat a l’escola: Nom i Cognoms, Data, Marges, Títol 

Català 

 

- Lectura de la R. 

- Activitats de la R. 

- Memoritzeu el poema: 

      

Enrecordeu-vos de posar nom i cognoms i títol de 

l’activitat. 

Cal enviar una foto amb les respostes de les  

activitats a fer.  

Cal enviar un vídeo recitant el poema. 

Castellà 

 

 

 

 

 

- Comprensión lectora: los elefantes. 

- Completa la tabla. 

 

En una hoja o una libreta hay que poner nombre y 

apellidos, título de la actividad y luego escribir el 

número de cada ejercicio y la respuesta al lado. 

  

Hay que enviar una foto con las respuestas de 

las dos actividades a realizar. 

 

https://drive.google.com/open?id=1PQI9lY_Ny145zchssxP5m7Y2H_Xkb-c6
https://drive.google.com/open?id=1PYm0r2RBXY7WfWn2_AcrBN_8WQfRovbg
https://drive.google.com/open?id=1Z_Je9xBfpjY67YCxRYQI9tAI6gWiBIrv
https://drive.google.com/open?id=1WHV5FSOOrg0506pgyyW1KOx3U8OsenZP
https://drive.google.com/open?id=1WHV5FSOOrg0506pgyyW1KOx3U8OsenZP
https://drive.google.com/file/d/1VwrEBA41M5kQXTpFPAQtPJ-1eYnYPf1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1oJEQz8p_72grikbAwGdkk2pVLAU9UHSo
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Anglès 

 

 

 

 

 

 

 

Week 3 – To 27 from 30 April_ English 

 

1.Mammals Science for Kids! 

2.Animal facts about mammals! 

Make your scrapbook! Enjoy it! 

3.Week3_Mamals scrapbook. 

1. Watch the video: Mammals Science for Kids. 

Enjoy it! 

2. Watch Animals facts about Mammals! 

3. Listen, comprehend, memorize all the animal 

words. 

4. Make your scrapbook (Talla i crea el teu propi 

álbum d’animals!) 

3.Cal enviar una foto amb les respostes de les 

activitats. Recordar de posar nom i cognom, títol 

de l’activitat i després escriure el nombre de 

cadascun dels exercici i la resposta al costat. 

Matemàtiques 

 

 

 

- Animals d’Àsia. 

- Kahoot de càlcul mental 

https://kahoot.it/challenge/0928787?challe

nge-id=47db3696-9810-470b-bd99-

0100b9b39b17_1586013215522 

En un full o una llibreta cal posar nom i cognoms, 

títol de l’activitat i després escriure el número 

de cada exercici i la resposta al costat.  

https://www.youtube.com/watch?v=O6_sRpHkQic
https://www.youtube.com/watch?v=vNxyY2ByL7Y
https://drive.google.com/file/d/1zwzc4qr0yW6hWJAsSgrxy-zFZ-DRMSgZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Y5PHUsNuw2ZQFfSTbExIkfp3siSalhZr
https://kahoot.it/challenge/0928787?challenge-id=47db3696-9810-470b-bd99-0100b9b39b17_1586013215522
https://kahoot.it/challenge/0928787?challenge-id=47db3696-9810-470b-bd99-0100b9b39b17_1586013215522
https://kahoot.it/challenge/0928787?challenge-id=47db3696-9810-470b-bd99-0100b9b39b17_1586013215522
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Medi natural i 

social 

 

 

 

 

 

Iniciem un tema nou sobre els animals. Aquesta 

setmana treballarem els MAMÍFERS. 

Estigueu ben atents al següent vídeo i contesteu 

després la fitxa. 

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4 

 

1- Fes la fitxa de descripció d’un mamífer. 

 

2 - Completeu les següents preguntes 

 

 

En un full o una llibreta cal posar nom i cognoms, 

títol de l’activitat i després heu d’omplir la fitxa 

amb la descripció d’un animal mamífer que us 

agradi més. 

 

 

En la segona activitat heu de contestar les 

preguntes amb les paraules que trobeu a la sopa 

de lletres.  

Música 

 

 

 

Escolta, pensa,canta Cal enviar una foto i o un video de la feina. Les 

instruccions estan al document. 

Educació Física 

 

 

 

 

Aquesta setmana per a la classe d’Educació Física 

anem a practicar el ioga. Mitjançant aquesta 

disciplina anem a posar en pràctica la figura del gat i 

la vaca. 

En aquest enllaç podeu observar com es fa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVNoJph0fw0 

L’activitat que heu de fer és  ben senzilla, consisteix 

en fer-se una fotografia fent la figura: de la 

vaca i el gat.  

 

Les activitats de retorn per aquesta setmana és 

una foto fent la figura del gat i una de la vaca. 

 

Recordeu seguir enviant al finalitzar la setmana 

la graella de seguiment sobre els hàbits 

saludables. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4
https://drive.google.com/file/d/1w1e3ig_ZyP4AAiZSmtXvl-ndl6Mpsmbc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wt2aCS1Bm2nK2j73hlSK8-2jlrV5Todi
https://docs.google.com/document/d/1PMuh4vFXQOKn_xWbm7qiiA46MDuX05fw7X8R6HqEdqE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NVNoJph0fw0
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Com a repte setmanal us proposo fer el següents 

exercicis que apareixen en aquest vídeo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0

&t=1127 

Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

Portes molts dies confinat a casa, oi? Has vist que 

de vegades expressar o escriure el que un sent 

ajuda a viure una mica millor. Imagina per un moment 

que ets un ocell i que pots volar allà a on vulguis. 

Tanca els ulls i simplement imagina. A on aniries?  

 

No cal que em retornis res, només vull que 

tanquis els ulls i imaginis. Pots posar-te una 

música tranquil·la si ho vols. 

Plàstica 

 

 

 

Escolliu UNA de les tres activitats que us proposem  

- https://youtu.be/exYv-cIO5Zk 

- https://youtu.be/09nVQIN0I18 

- https://youtu.be/WDdkaKtekBM 

Cal enviar una foto de la teva creació. 

Totes les activitats s’enviaran a través del correu que us facilitarem, cada alumne al seu tutor,  adjuntant les fotos de les 

diferents àrees. Podeu aprofitar al màxim els fulls per fer el menor nombre de fotos sempre i quan es posin el títol i els 

números de les activitats.  

La data límit d’entrega d’aquestes activitats será el dijous 30 d’abril. 

EL CORREU ON HEU DE RETORNAR LES TASQUES ÉS EL SEGÜENT: 

3rA: 3a@menendezpidal.cat 

3rB: 3b@menendezpidal.cat 

3rC: 3c@menendezpidal.cat 
 

A assumpte heu de posar l’àrea i el vostre nom, per exemple: matemàtiques, Mohamed Pérez 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0&t=1127s
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0&t=1127s
https://youtu.be/exYv-cIO5Zk
https://youtu.be/09nVQIN0I18
https://youtu.be/WDdkaKtekBM
mailto:3a@menendezpidal.cat
mailto:3b@menendezpidal.cat
mailto:3c@menendezpidal.cat

