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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 25 - 29 de maig. 

 

 

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 

 

- Escolta i observa atentament la cançó “L’oreneta”. 

Contesta després el Qüestionari.  

- Llegeix bé el següent text i escriu la resposta 

correcta. 

- Repassem el que van treballar a classe. Fes a poc a 

poc totes les activitats. 

Respon el qüestionari i envia la foto de les 

respostes. 

 

Tria la resposta correcta i escriu la lletra 

correcta. 

 

Fes tots els exercicis o fes atenció als 

requadres de l’explicació. 

Castellà 

 

 

 

 

 

Las aves  
Hay que enviar una foto con las 

respuestas.Solamente se deben escribir las 

respuestas. No olvides escribir el TÍTULO 

DE LA ACTIVIDAD.  

https://youtu.be/r2XvNFDMJ8o
https://drive.google.com/open?id=1-ChxSseWeDfT3PZhp_kc8smG2tUHfkwD
https://drive.google.com/open?id=1-36dGJWPMna-PFkHF89nqkA2bxUH6NDm
https://drive.google.com/open?id=14T8H9Bd1eMt5icIaVB_cDq5FAuUnX3mA
https://drive.google.com/file/d/1_GZAFatVZ90wqI0WApPPLKhDaL_fWqlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_GZAFatVZ90wqI0WApPPLKhDaL_fWqlx/view?usp=sharing


 
 
                                         ESCOLA MENENDEZ PIDAL 

 

 

Anglès 

 

 

 

 

 

 

1. Games 

  

 

1.Picar donde dice Games y disfruta de los 

juegos on line.  

La foto te sirve de guia. 

 

Matemàtiques 

 

 

 

Els nombres de cinc xifres 

 

Som ornitòlegs 

 

 

 

Posa el nombre de l’exercici i la resposta. 

Envia la foto de les teves activitats. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/some-friends-are-here-play
https://view.genial.ly/5ebd3d75d5c84b0d8fb81209/learning-experience-challenges-els-nombres-de-5-xifres
https://drive.google.com/file/d/1hIKrlwfwP59lgWmYAF5wFsi9o5zXPxgm/view?usp=sharing
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Medi natural i 

social 

 

 

 

 

 

Llegeix a poc a poc 

https://view.genial.ly/5ebd107a82eefd0d0754e197/pre

sentation-els-ocells 

 

 

Clica l’enllaç: 

https://view.genial.ly/5ebd889232a04c0d96b6e46f/lea

rning-experience-challenges-preguntes-ocells i fes les 

preguntes.  

Per saber més curiositats dels ocells 

Els ocells de Harry Potter 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-ocells-de-

harry-potter/video/6038146/ 

 Els nius dels ocells 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/els-

nius-dels-ocells-mes-extraordinaris/video/6040728/ 

 

Envia una foto de les respostes. 

Música 

 

 

 

 

SOL MI LA CHALLENGE 

Video cantant i foto de paper amb les 

respostes 

https://view.genial.ly/5ebd107a82eefd0d0754e197/presentation-els-ocells
https://view.genial.ly/5ebd107a82eefd0d0754e197/presentation-els-ocells
https://view.genial.ly/5ebd889232a04c0d96b6e46f/learning-experience-challenges-preguntes-ocells
https://view.genial.ly/5ebd889232a04c0d96b6e46f/learning-experience-challenges-preguntes-ocells
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-ocells-de-harry-potter/video/6038146/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-ocells-de-harry-potter/video/6038146/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/els-nius-dels-ocells-mes-extraordinaris/video/6040728/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/els-nius-dels-ocells-mes-extraordinaris/video/6040728/
https://docs.google.com/document/d/1N7_-KfQDBgG_n2cXJiIqFywuIy2dfxonmuERYvGntas/edit?usp=sharing
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Educació 

Física 

 

 

 

 

Oca de l'Educació Física 

Joc per a fer en família.  

No cal fer retorn, es tracta d’una activitat 

proposada per a passar en família i al mateix 

temps practicar esport junts.  

Religió/ 

Educació en 

valors 

 

 

 

L’au fènix és un ocell mitològic del que ja se’n parlava a 

l’antiga Grècia. Deien que era un au de foc que en morir 

consumit per les flames, renaixia de les seves pròpies 

cendres.  

Mira aquest vídeo i veuràs que apareix en 

una pel·lícula molt famosa. Saps quina és? 

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

Urd4 

Plàstica 

 

 

 

 

Prova a fer volar el teu disseny com un ocell. 

https://youtu.be/bR2qPvUM8f0 

Per practicar més: https://youtu.be/he0gvRYbdc0 

Segueix bé les instruccions i envia’ns una 

foto o video de com vola el teu ocell. 

Escacs 
L’Eloi us envia un vídeo i unes activitats 

Vídeo 

Partida 

 

https://drive.google.com/file/d/1xnmcUJ0ONAQPJ3onQ0a5ATyDQmZEyjff/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NlYWETrUrd4
https://www.youtube.com/watch?v=NlYWETrUrd4
https://youtu.be/bR2qPvUM8f0
https://youtu.be/he0gvRYbdc0
https://drive.google.com/open?id=1TYbhof4s1dp_djvkNEgLvT1Qpcjmd1id
https://drive.google.com/open?id=1SB1-yYyBTOFsa-05zEVHZdx8Ac1asEd2
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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 29 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

