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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 de l’11 al 15 de maig, 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 

 

Mira aquests vídeos molt atentament: 

● https://www.ccma.cat/tv3/super3/tritons

-al-zoo/video/4475113/ 

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

na-casa-per-als-tritons/video/5771663/ 

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

eixen-12-tritons-del-montseny-en-un-

zoo-britanic/video/5703261/ 

Contesta les preguntes següents: 

● EL TRITÓ DEL MONTSENY 

Fes una redacció. 

Enrecordeu-vos de posar nom i cognoms i títol de 

l’activitat. 

 

Cal enviar una foto amb les respostes de les preguntes. 

 

Per fer la redacció segueix les següents pautes: 

- Pensa bé les idees i ordena-les. 

- Utiliza frases curtes i amb sentit. 

- Fes servir les majúscules i els signes de puntuació. 

 

https://drive.google.com/open?id=1PQI9lY_Ny145zchssxP5m7Y2H_Xkb-c6
https://www.ccma.cat/tv3/super3/tritons-al-zoo/video/4475113/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/tritons-al-zoo/video/4475113/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/una-casa-per-als-tritons/video/5771663/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/una-casa-per-als-tritons/video/5771663/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/neixen-12-tritons-del-montseny-en-un-zoo-britanic/video/5703261/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/neixen-12-tritons-del-montseny-en-un-zoo-britanic/video/5703261/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/neixen-12-tritons-del-montseny-en-un-zoo-britanic/video/5703261/
https://drive.google.com/open?id=1oJhExBrMPBYHyuTVCmVAAxCaUUNcFMMr
https://drive.google.com/open?id=1i_T4G2oglp71D6hCdtZt0V0IiDT9_vG0
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Castellà 

 

 

 

 

 

● La rana que no sabía croar 

● El adjetivo 

● Palabras perdidas 

 

 

  

Hay que enviar una foto con las respuestas de las tres 

actividades a realizar. Solamente se deben escribir las 

respuestas. 

No olvides escribir el título de la actividad. 

 

Anglès 

 

 

 

 

 

 

 

1.Gruffalo story   

2.Gruffalo song!! 

3.Gruffalo worksheets 

 

 

1.Watch the video. Try to comprehend the story: 

Gruffalo.   

2. Enjoy the song!! 

3. Complete the worksheets. Create your Monster!! 

4.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. 

Ànims!! Take Care!! 

Matemàti

ques 

 

● Problemes d’amfibis No cal copiar enunciats. Només les respostes ben 

ordenades després del títol i dels números de les 

activitats. 

https://drive.google.com/file/d/15lPKktAVme7JnSZeNc_k6iVa9eWk_LI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gjoaUTs4ugFwQTghIu1a_ceksIhDQoyI
https://drive.google.com/open?id=1X_O9pzERStsa2tzkvIvCjuNP7PS7JPFM
https://www.youtube.com/watch?v=s8sUPpPc8Ws&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=WupzipXtFwk
https://drive.google.com/file/d/1AtVcMl8quXCvv4FxhcNcmlzioyk63UQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YaSBkA5T5jkmXpAD5rSlpTjSsqatot5a
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● Llegeix: El rellotge 1 i El rellotge 2 

● Practiquem les hores:  

● Activitats el rellotge  

● https://quizizz.com/admin/quiz/5e7cc40fb

73850001b27a834/les-hores 

 

Medi 

natural i 

social 

 

 

 

 

 

● Escolta ben atentament el següent vídeo 

sobre ELS AMFIBIS 

           https://youtu.be/P-92RX0XqCc 

 

● Llegeix a poc a poc QUÈ SABEM DELS 

AMFIBIS 

 

● Contesta les activitats 

  

 

Escolta el vídeo dels AMFIBIS i llegeix la informació. 

 

Després contesta les activitats només responent si és 

CERT o FALS 

 

Envia una foto de les respostes 

Música 

 

TI RI TI TAAAAAAAAAA Segueix les instruccions i envia una foto de les 

respostes 

Educació 

Física 

 

 

 

 

Malabars en família 

L’activitat d’aquesta setmana consisteix en 

crear dos o tres pilotes senzilles, per a fer 

malabars. A continuació, vos veureu l’enllaç del 

vídeo de com poder fer-ho i la pàgina web que 

 

 

Entregar foto o vídeo jugant amb les pilotes i descobrint que 

hi podem fer amb elles.  

https://drive.google.com/open?id=1EraIRBVy3dJ0PnjIwxRVcCrBQ4W3cWIk
https://drive.google.com/open?id=1v_0unrn0Jwg-gtwka8g09BGASg-Utpe8
https://drive.google.com/open?id=11loPcVHqWfFRobB21dhlJXb-86d1Gdq7
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7cc40fb73850001b27a834/les-hores
https://quizizz.com/admin/quiz/5e7cc40fb73850001b27a834/les-hores
https://youtu.be/P-92RX0XqCc
https://drive.google.com/open?id=1uDY1LPLJU69McSpzLBrYkRFUMiK45-CI
https://drive.google.com/open?id=1uDY1LPLJU69McSpzLBrYkRFUMiK45-CI
https://drive.google.com/open?id=1tsMqByskRz7fcWhrXcou3gh7oePR-yrh
https://docs.google.com/document/d/1WrH7OtgZu0U7FscTjX37onLv6gIZJpExRSh2-YXdZQA/edit?usp=sharing
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explica cada pas com s’ha de fer: 

https://www.juegosmalabares.com/blog/como-

hacer-pelotas-malabares/ 

https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSA

M 

Una vegada teniu fetes les pilotes, ja sols queda practicar amb 
elles.  

Religió/ 

Educació 

en valors 

 

 

 

Coneixes a Aquaman? És un superheroi de Marvel, 

exacte! Aquaman està creat a partir de l’antic Déu 

mesopotàmic de la cultura i la bona educació 

,Oannes i Posidó, antic Déu grec del mar. A Oannes 

Li deien el Déu amfibi perquè era capaç de viure a 

la terra i a l’aigua. 

 

Fes una cerca a www.google.cat o a www.ecosia.org posant 

la paraula Oannes. Després ves a on et posa imatges i 

contesta. 

-Quina forma tenia aquest antic Déu? 

- Per què creus que és tan important la bona educació? 

 

Plàstica 

 

 

 

 

- - Aprenem a dibuixar una granota. 

-    

- Segueix les indicacions que et dona el vídeo en un 

full blanc. Després pots decorar el teu full com 

vulguis. 

-     

  

Envia’ns un dibuix ben bonic de la teva granota i el seu 

entorn. 

https://www.juegosmalabares.com/blog/como-hacer-pelotas-malabares/
https://www.juegosmalabares.com/blog/como-hacer-pelotas-malabares/
https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM
https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM
http://www.google.cat/
http://www.google.cat/
http://www.ecosia.org/
http://www.ecosia.org/
https://youtu.be/JSpvnb7tqcA
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Escacs 
● Projecte Tàndem 

Video Escacs  

Activitat Escacs 

 

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 15 de maig. 

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://drive.google.com/open?id=1BsSIqY0IF33qQNM5c8J_HQ8fIfRjfz36
https://drive.google.com/open?id=1dsyV_iH-Yg8n14DIIgqNJupk9W2pHwxw
mailto:3a@menendezpidal.cat
mailto:3b@menendezpidal.cat
mailto:3c@menendezpidal.cat

