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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’1 al 5 de juny. 

 

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 

 

El diari personal 

 

Els mapes del temps 

Per fer la redacció d’un petit escrit d’un dia  

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.  

  

-Fes bona lletra. 

Castellà Lectura El viento y el sol 
Realiza las distintas actividades de cada 

pantalla. 

https://drive.google.com/file/d/1ThxvEPBTfTAz7JbCAP4p4xrSLXJTRkCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Idsllsh2U4QylAufUdN4jHO6Uv4AekYJ
https://clic.xtec.cat/projects/lecturas/jclic.js/index.html
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Anglès 

 

 

 

 

 

 

 1.  Tongue Twister 

 2.       Games 

 

1.Con respecto al trabalenguas el que quiera 

me manda un audio para poder escucharlo. 

2.Les dejo esta imagen para que observen que 

hay variedad de contenidos y juegos. Clicar los 

temas que más os agrade y repetir, memorizar 

y repasar. 

Matemàtiques 

 

 

 

Gràfic de línies 

Operacions 

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.  

 

No t’oblidis de COPIAR les operacions. 

Medi natural i 

social 

 

 

 

 

El tiempo atmosférico y los mapas 

Llegeix i mira aquest Genially: La meteorologia 

Activitats: La meteorologia 

 

 

 

 

En un full o llibreta posa el teu nom, l’àrea  

el nombre de l’activitat i la resposta. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters/fuzzy-wuzzy
https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/
https://drive.google.com/file/d/1bV0wfiV6APsSHNQ08hAheu7TctU2WqVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8oSvmyyXtkNUZzqKfW2loZLCtggt6Qy/view?usp=sharing
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DF4N7uwSwlKw&psig=AOvVaw2NbqRJzSytgOJhCrgezXuy&ust=1590558766127000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD6tqbr0OkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://view.genial.ly/5ecb7de0f3aac90d34a38f4a/presentation-la-meteorologia
https://drive.google.com/open?id=1XjB7SyOg8sBwUaQ7GhzLlm_nDWPdYZq1
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Curiositats: Com es fa un programa del temps 

Jocs de meteorologia 

Fes una foto i l’envies. 

Música 

 

VA DE RITMES No cal que retornis res 

Educació 

Física 

 

Coronavirus attack Passeu un vídeo fent l’activitat. 

Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

Aquesta setmana continuem aprenent sobre l’antiga 

mitologia grega. Recorda, aquelles històries fantàstiques 

que els antics explicaven de pares a fills. Explicaven relats 

que van quedar entre nosaltres. Veiem-ho. Us sona el cavall 

de Troya?  

 

Mira aquest vídeo i després escriu si t’ha 

agradat o no i perquè. 

https://www.youtube.com/watch?v=GpaNM8

RMrY4 

Plàstica 

 

 

Fem un molí de vent 
Fes el teu molí de vent i col.loca’l en una 

finestra. Ja veuràs com es mou quan faci 

aire. Envia’ns una foto. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/com-fem-la-meteo/video/5674807/
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos
http://www.aemet.es/es/conocermas/meteoeduca/juegos
https://docs.google.com/document/d/1qFaZqhgnpehlwfokJ0nVKacGAbb5GJlcd__vLHCqn6c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_bhWNAu-n4G6H5qia7dS5aOUzL-aBsk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GpaNM8RMrY4
https://www.youtube.com/watch?v=GpaNM8RMrY4
https://youtu.be/tHzBjhxQhwg
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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 5 de juny. 

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

