
 

 

RECOMANACIONS PER TREBALLAR A L’ESTIU 

 
Als pares dels nens i nenes de 3r,  

Es recomana que durant l’estiu els seus fills i filles facin cada dia una estona 

de treball escolar, a ser possible vigilat, així d’aquesta manera, a l’arribada del 

curs vinent no hauran oblidat del tot la feina feta aquest curs. 

Es recomana els següents quadernets: 

 
 QUADERN DE MATEMÀTIQUES 3r Editorial NADAL 

Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 4t curs 

 QUADERN DE LLENGUA 3r Editorial NADAL 

Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a 4t curs 
En cas de no trobar algun d’aquests quadernets, podeu comprar qualsevol 

altre, la qüestió és treballar. 

És convenient que cada dia llegeixin ( 5 minuts) i facin una còpia a la llibreta  

posant molta atenció en la cal·ligrafia i l’ortografia 

Atentament,                                  

El/la tutor/a                               
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un adult per controlar que la feina estigui ben feta. 
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