
 

 

 

  
ESCOLA MENÉNDEZ 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 20 al 24 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 

 

- Cliqueu el següent 

link:https://www.youtube.com/watch?v=IAJ

8-pxoBAU i respon a la fitxa següent amb 

l’ajuda del vídeo.  

- Fitxa de les tres bessones i Sant Jordi i el 

drac.  

- Completa el poema 

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. 

 

 

Cal enviar una foto amb les respostes de les  

activitats a fer.  

Castellà 

 

 

 

 

 

- LA PRINCESA Y EL DRAGÓN. Id al 

siguiente enlace de youtube: 

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

JcKRI 

 

Después de ver la película haz un breve resumen de 

la historia. Debes escribir un mínimo de 10 líneas 

recordando las normas de puntuación y separación 

de frases. 

Inventa un nuevo título para tu resumen. 

 

https://drive.google.com/open?id=1PQI9lY_Ny145zchssxP5m7Y2H_Xkb-c6
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
https://drive.google.com/file/d/1Hg6zndLNBwywg4E0Zryuiug6LP46N8mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hg6zndLNBwywg4E0Zryuiug6LP46N8mZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sw6h2UYHGkmieTQ81tJqHbwBrOurWpN5
https://www.youtube.com/watch?v=kHfDtqJcKRI
https://www.youtube.com/watch?v=kHfDtqJcKRI
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Debes enviar una foto con el resumen y el título. 

Si te apetece puedes añadir un dibujo. 

 

Anglès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy the story! Saint George and The Dragon. 

 

 

Disfruta del visionado de este género literario. 

Trata de escuchar y comprender.  

Matemàtiques 

 

 

 

- Sumes, restes i multiplicacions. 

- Problemes matemàtics.  

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.  

Medi natural i 

social 

 

 

 

 

 

- Recepta de cuina: El drac ferotge Cal enviar una foto amb el vostre berenar, si voleu 

sortir vosaltres millor. 

 

Cal enviar una altra foto amb la recepta escrita i 

l’explicació del recorregut que fa el menjar pel 

tub digestiu. 

Música 

 

 

 

Endevina l’instrument Cal enviar una foto de la feina. Les instruccions 

están al document. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xee5onUpFUY
https://drive.google.com/file/d/1mBa4OX0T21bkb44L1NdC3KE0z-QHorSa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8XsHgon4L-shd3oHfHYlNMBK16F780X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8XsHgon4L-shd3oHfHYlNMBK16F780X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18NYsfQIemBYa1RcvXBT7clBZ3o0piKBB
https://drive.google.com/open?id=11xRmJWtRiTUFc4C66sx8uXWppeOHj7GqbFALOLcFySs
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Educació Física 

 

 

 

 

Com ja sabeu nens aquesta setmana es celebra Sant Jordi 

i la història està basada en un cavaller i un drac.  

 

Llavors 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 “Guerrer i el 

superguerrer”. 

 

En aquest enllaç podeu observar com es fa. 

 

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

 

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

en fer-se una fotografia fent la figura del guerrer i del 

superguerrer i enviar-la.  

 

I recordeu seguir fent exercici a través dels vídeos de 

youtube que hi vos vaig passar. Cal recordar que és molt 

important fer exercici i jugar per millorar la nostra 

salut. 

Les activitats de retorn per aquesta setmana és 

una foto fent la figura del guerrer i una del 

superguerrer. 

 

Recordeu seguir enviant al finalitzar la setmana la 

graella de seguiment sobre els hàbits saludables. 

 

Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

Aquesta setmana celebrem la festa de Sant Jordi. 

Recordes la llegenda? Segur que sí! En aquesta festa 

l’amor és el principal valor que es treballa. L’amor 

entre les persones és el fa possible que el món sigui 

un lloc més maco i és gratis. Et faig una proposta. De 

totes les persones que hi ha a casa teva segur que n’hi 

Doncs li has de fer una abraçada ben forta i 

donar-li gràcies. Mentre ho fas fes-te una 

fotografia i ens l’envies!! 

https://www.youtube.com/watch?v=YnoSmgwhsYk
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ha alguna que et cuida molt, oi? Pensa-hi un moment! 

Qui et prepapa el menjar, et renta la roba o juga amb 

tu?  

 

Plàstica 

 

 

 

 

- Llegeix, dibuixa i pinta els personatges de 

la llegenda. 

 

- Fes una rosa de Sant Jordi seguint el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gk4qY61AzvE 

 

Si voleu pintar dracs a l’ordinador aquí teniu una 

web: 

http://www.entrenadordedragones.es/paint/#gam

e 

 

 

Envieu una fotografia on es vegi els dibuixos 

realitzats. 

 

Envieu una fotografia de la vostra rosa, podeu 

fer un ram si voleu i pintar-les. 

 

 

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 divendres 24 d’abril. 

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

3rA: 3a@menendezpidal.cat 

https://drive.google.com/open?id=1V28EHg0ILyXy6VXiJg8NxW2DM4ctPM1fowSxrvH5aGs
https://drive.google.com/open?id=1V28EHg0ILyXy6VXiJg8NxW2DM4ctPM1fowSxrvH5aGs
https://www.youtube.com/watch?v=gk4qY61AzvE
http://www.entrenadordedragones.es/paint/#game
http://www.entrenadordedragones.es/paint/#game
mailto:3a@menendezpidal.cat
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3rB: 3b@menendezpidal.cat 

3rC: 3c@menendezpidal.cat 

 

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

 

 
 

mailto:3b@menendezpidal.cat
mailto:3c@menendezpidal.cat

