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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 del 18-22 de maig. 

 

AQUESTA SETMANA HAUREU D’ENVIAR UNA PETITA GRAVACIÓ DE VÍDEO. 

 

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 

 

 

● Curiositats dels rèptils 

 

Per saber més: Si us agrada llegir i saber 

més dels animals, aquí teniu un tríptic per 

saber el més important. 

● Fem de reporters. Aquesta setmana 

escollireu una notícia i l’explicareu als 

vostres companys. Us adjuntem unes 

PAUTES que us poden servir per preparar 

la vostra notícia.  

Enrecordeu-vos de posar nom i cognoms i títol de 

l’activitat. 

Cal enviar una foto amb les respostes de les preguntes. 

 

 

 

 

Cal que feu una petita gravació de vídeo i ens l’envieu. 

Poseu-vos ben “guapos/es”. 

https://drive.google.com/file/d/1sB-_aW9kYoOoBCetABiH4d3OxIk7-FzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5FPY1m9DDePJYTK8MIOOXcwgi_TF4cw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gMkD8Z6tYuAPfDzjw4QGAK-KrHHwmQVz
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Castellà 

 

 

 

 

 

1.  Lee la lectura LOS TERRIBLES LAGARTOS 

y contesta las preguntas. 

Rellena las frases con LOS VERBOS 

adecuados. 

Escribe las respuestas correctas de la lectura. 

Debes escribir correctamente los verbos de cada frase. 

Anglès 

 

 

 

 

 

 

WEEK 6_18 to 22 may 

1.Play a game word Reptile 

2.Tongue Twister 

1.Disfruta el juego repasando vocabulario de los 

reptiles y anfibios. 

2.Escucha y trata de repetir tantas veces hasta 

memoritzar este trabalenguas. 

Si puedes y quieres registrate (grabate) la voz diciendo 

el trebalenguas.Anímate y enviamelo. 

Matemàtiques 

 

 

 

Clica l’enllaç 

Activitats càlcul mental: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5be15516d6

6940001b001d26/problemes-de-calcul-

mental 

 

Escriu nom i cognoms al full, el número de l’activitat i 

contesta. 

 

De les activitats de càlcul NO cal enviar res. 

https://drive.google.com/file/d/16u0lYBPVJSEQywDEdy8vvseqaEHPuthR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fHt_1cF6b4lzPAOrbSzr9YcS2uM426ow/view?usp=sharing
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/reptiles-and-amphibians
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/the-big-bug-bit-the-little-beetle
https://view.genial.ly/5eb94b4c3b952f0d022f113e/interactive-image-els-reptils
https://quizizz.com/admin/quiz/5be15516d66940001b001d26/problemes-de-calcul-mental
https://quizizz.com/admin/quiz/5be15516d66940001b001d26/problemes-de-calcul-mental
https://quizizz.com/admin/quiz/5be15516d66940001b001d26/problemes-de-calcul-mental
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Medi natural i 

social 

 

 

 

 

 

Escolta molt atentament la informació dels 

RÈPTILS: 

https://youtu.be/wX5gL-sgr80 

 

Llegeix amb atenció el següent vídeo: 

https://view.genial.ly/5eb8e2802fb48d0d93

0bcbba/presentation-els-reptils 

 

Ara contesta  el QÜESTIONARI. 

 

Per jugar:  

● http://www.puzzlesonline.es/puzzle/foto-de-
una-tortuga-terrestre/ 

● http://www.puzzlesonline.es/puzzle/un-

artista-del-camuflaje/ 

 

Cal que enviïs la resposta correcta de cada pregunta 

del qüestionari. 

 

 

 

 

 

Música 

 

 

 

RITME CHALLENGE Identifica amb nom i classe totes les feines. 

Les instruccions de retorn les trobaràs al final de 

l’arxiu adjunt. 

Educació 

Física 

 

 

 

 

L’activitat consisteix en fer 12 tocs amb la mà dret i 
12 més amb la mà esquerra amb la pilota dels 
malabars que fabricarem la setmana anterior. El 
repte és aconseguir que la pilota no caigui mentre 
realitzes els 12 tocs. 

Envía un vídeo superant el repte.  

https://youtu.be/wX5gL-sgr80
https://view.genial.ly/5eb8e2802fb48d0d930bcbba/presentation-els-reptils
https://view.genial.ly/5eb8e2802fb48d0d930bcbba/presentation-els-reptils
https://drive.google.com/file/d/1_7OrD0Au6Sv07OHpiperD3yMLX7STv1k/view?usp=sharing
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/foto-de-una-tortuga-terrestre/
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/foto-de-una-tortuga-terrestre/
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/un-artista-del-camuflaje/
http://www.puzzlesonline.es/puzzle/un-artista-del-camuflaje/
https://drive.google.com/file/d/1ushMk7bNIQyKPwLxl6GhGSo6YVkKpgR7/view?usp=sharing
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Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

Saps què és un drac? Et donaré una pista. És 

un rèptil.Però, quin rèptil és exactament? Mira 

aquest vídeo i ho sabràs. 

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

surten-els-dracs/video/6040205/ 

  

 

 

Ara que l’has vist, quin animal és un drac? I en quines 

cultures apareix? Contesta les preguntes i m’ho retornes. 

Pots fer una foto, captura de pantalla…  

Plàstica 

 

 

 

 

Aquesta setmana creareu un mòbil de serp. 

Copieu en un full blanc el següent Model 

serp.pdf  i decoreu-lo amb els color que 

vosaltres vulgueu. Un cop pintat i decorat, 

retalleu per les línies fins arribar a la cua 

https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-

2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe9

8039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-

QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunt

o.jpg 

 Després lligueu una corda al cap i ja el 

podeu penjar a la vostra habitació. 

 

Envia’ns una FOTO de la teva serp. 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/don-surten-els-dracs/video/6040205/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/don-surten-els-dracs/video/6040205/
https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe98039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunto.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe98039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunto.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe98039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunto.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe98039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunto.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pBLtrjuU-2w/WPrtCgeBelI/AAAAAAAAMDI/5eZe98039KoFX9toKA9cQtk9o2mgFFI-QCLcB/s1600/act%2Brecort10%2Bconjunto.jpg
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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 22 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 
 

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

