
 

 

 

 
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 14 al 17 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 

 

- Fitxa de comprensió lectora:  “El foc”. 

- Explicació gènere i nombre. 

 

- Activitats del gènere i el nombre. 

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 

dues activitats a fer i lectura de l’explicació. 

Castellà 

 

 

 

 

 

- Pablo “el carpintero”. 

- Llegir explicació de la G-GU. 

- Actividades G/GU. 

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 

dues activitats a fer. 

Anglès 

 

 

 

1.Activitats:14_17 abril_Animal.pdf  1.Llegiu bé i compreneu totes les instruccions. Les 

tasques són d’encerclar, fer i contestar les 

preguntes, completar, relacionar... són instruccions 

https://drive.google.com/open?id=1PQI9lY_Ny145zchssxP5m7Y2H_Xkb-c6
https://drive.google.com/open?id=1OBQHZiVp6vnyJGPVs1w0pUjeZI9yZmsN
https://drive.google.com/open?id=1OBQHZiVp6vnyJGPVs1w0pUjeZI9yZmsN
https://drive.google.com/open?id=1OBQHZiVp6vnyJGPVs1w0pUjeZI9yZmsN
https://drive.google.com/open?id=1lmFlcc_VHDsusybt5lSK3NAkVGkOhH1X
https://drive.google.com/open?id=12ahGLH7kPt8o5OZuE4k-ThBrBhMGyHRA
https://drive.google.com/file/d/1k9qqBFQyEo_pQzJquRuIo0hm_VycE9oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k9qqBFQyEo_pQzJquRuIo0hm_VycE9oL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kSEgBHznY5gCmy89aIo-jwPzhMysoITl
https://drive.google.com/open?id=1FMUp272e38p_Sr5QimwV7ldndv7nS_66
https://drive.google.com/open?id=1zaOG8zERSfUFWWSnWPq0rA-b28GOzDzJ
https://drive.google.com/open?id=1zaOG8zERSfUFWWSnWPq0rA-b28GOzDzJ
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2.Mireu aquest vídeo de youtube  This is a nice story 

about The city of Fortune Story in English. 

3.Feu una comprensió i reflexió del visionat. 

4. Cliqueu aquí Instruccions per accedir al llibre 

virtual   

  

NOTA: Aquest primer enviament ho explico en 

català després ho faré en anglès.  

 

*Aquest és l'enllaç que teniu per a poder accedir al 

llibre virtual d'Oxford. El codi és: 

3rA:  CL85962975 

3rB: CL85567353 

3rC: CL26996583 

treballades a classe.  Cal enviar una foto amb les 

respostes de les activitats. Recordar de posar 

nom i cognom, títol de l’activitat i després 

escriure el número de cada exercici i la resposta 

al costat. 

2. Visioneu el vídeo de youtube 

3.Després de mirar el vídeo, expliqueu amb una o 

moltes imatges  (dibuixos) i amb o sense frases la 

part de la historia que més t'hagi agradat. Per 

exemple: Quina part del visionat t’ha agradat més? 

Perquè? O Quin és el teu personatge preferit i 

perquè? Què has entes de la historia?  Cal enviar 

una foto del  dibuix amb o sense frases. 

4. Al clicar aquí Instruccions per accedir al llibre 

virtual, trobareu un document d’instruccions per 

accedir i tenir el seu llibre digital, és molt fàcil.  

Ànims!! Take Care!! 

 

Matemàtiques 

 

 

- Full de sumes horitzontals. 

 

- Full de Càlcul. 

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=0LhoiJb4V0w
https://www.youtube.com/watch?v=0LhoiJb4V0w
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrievIa6bsQFP7-yzfp7fuxurjKul_V7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=129IhnQP2ZyOCcGaO-s0fyVZ7WWihZmt2
https://drive.google.com/open?id=16mBL6zIBz07hG5qyY6m8fHwuDv5rtFUD
https://drive.google.com/open?id=16mBL6zIBz07hG5qyY6m8fHwuDv5rtFUD
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- Els triangles. 

 

- Comptem amb cèntims. 

 

Cal enviar una foto amb les respostes de les 4 

activitats. 

Medi natural i 

social 

 

 

 

 

 

     -Dossier “l’aparell digestiu”.  

 

Podeu veure els vídeos següents: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpWlB3kprqo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

 

 

Llegiu bé tota la part explicativa i després en un 

full escriviu el número de l’exercici amb les 

respostes de cada activitat.  

En els mots encreuats només cal posar la paraula 

que correspon a cada número. 

 

Cal enviar una foto amb totes les respostes del 

dossier. 

Música 

 

 

 

 

    El jove barber de Sevilla 

Imprimeix i contesta o utilitza un altre full per les 

respostes. Si no tornes a escriure les preguntes 

numera les respostes. Fes una foto i ho envies! 

Educació Física 

 

 

 

 

L’activitat consisteix en marcar amb una creu si 

realitzeu adequadament les accions proposades a 

través, del primer document que  vaig passar per 

Dinantia fa unes setmanes: “Cuida tu cuerpo y 

mente” i tanmateix, si realitzeu els exercicis 

En aquesta graella están especificats els dies del 

mes d’Abril i Maig. 

Per tant, cada semana heu d’enviar la part de la 

graella corresponent als dies de la setmana que 

correspon. 

https://drive.google.com/open?id=1aHdJ82WtIhStDjvW9VZw496Be1-SRdCV
https://drive.google.com/open?id=1aHdJ82WtIhStDjvW9VZw496Be1-SRdCV
https://drive.google.com/open?id=1TRv9R6cv7kQpBAUH96BrU0CQOWIINaj3
https://drive.google.com/open?id=1xGx1Os9BpBeulxdFo2EKsbtKtf9HuVzM
https://www.youtube.com/watch?v=OpWlB3kprqo
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://drive.google.com/open?id=1t-jRhyNOvV7t6b0Ll7UIU6aSgYGA4QEn
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d’Activitat física  que vaig enviar per a fer cada dia 

a través dels vídeos. 

Graella Hàbits Saludables 

Graella Hàbits Saludables PDF 

Podeu imprimir el full i escriure les creus a la casella 

corresponent o fer la graella en un full vosaltres 

mateixos. Recordeu és molt important realitzar els 

exercicis d’aquests videos que vos vaig passar per 

millorar la vostra condició física i la vostra salud.  

En aquest cas, del 13-19 d’abril. 

Enviar una foto o bé el propi document de Word 

o pdf amb la part de la graella completada.  

Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

 Ajudar a les altres persones és un gest molt humà i 

que actualment ho veiem amb els nostres metges, 

sanitaris, transportistes… Mira aquest vídeo . 

https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s 

 

Després de veure’l dibuixa amb lletres ben grans 

i maques la paraula SOLIDARITAT, fes-hi una 

fotografia i retorna-ho. 

Plàstica 

 

 

 

 

Situa’t al darrera d’una finestra o balcó de casa 

teva. En un full en blanc col.locat de manera 

horitzontal, fes el dibuix de tot el que veus des de 

la teva finestra, (els edificis, el carrer, els arbres…)  

Envieu una fotografía on es vegi el dibuix 

realitzat 

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.  

https://drive.google.com/file/d/1OheqDcvXM-TEe3bqlD0g7OUIcfAlOJHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ZjqJKzIpp4zxAsnInUMfDRYtlTzUiWX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s
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La data límit d’entrega d’aquestes activitats será el divendres 17 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 

 

 
 

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

