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IMPORTANT: Cal retornar el quadern d’estiu a 

l’escola durant la primera setmana de setembre.  

INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT 

1. Cal que abans de començar a treballar, et planifiquis i t’organitzis la 

feina. Comenta la planificació amb la teva família i quan ho tinguis clar, 

elabora el teu horari. Prepara el lloc i tots els materials que necessitis. 

2. Per completar els exercicis del quadern has d’utilitzar un  bolígraf blau 

o bé llapis, com vulguis. Si necessites pintar algun dibuix fes-ho amb 

colors de fusta, no amb retoladors.  

3. Llegeix amb molt atenció les preguntes les vegades que sigui 

necessari i assegura’t que has entès el que et demanen. 

4. Treballa a poc a poc, amb cura i sense pressa i així aconseguiràs una 

presentació genial: fes bona lletra, respecta els marges i escriu recte.  

5. Abans de donar un exercici per acabat, revisa i repassa. Si 

t’equivoques, no facis ratllades, pots utilitzar el corrector però amb 

mesura.  

6. Si tens dubtes pots donar una ullada a les llibretes, consultar-ho per 

Internet (web, vídeos, presentacions), cercar-ho en un diccionari... No et 

quedis amb el dubte!  

 

 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT DE 3r DE PRIMÀRIA  
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LLENGUA CATALANA 

1. Encercla la síl·laba tònica de cada paraula. Després, còpia per 

ordre les síl·labes que has encerclat i podràs llegir un missatge: 

1-escolà  2-síl·laba    3-xocolata          4-sabata  

5-tòfona    6-nina         7-escala          8-estri 

9-lava            10-esquema           11-persona          12-ordenada 

13-només  14-força             15-batalla 

Escriu el missatge: 

 

 

2. Explica per què porten accent les paraules destacades d’aquestes 

frases. Fixa’t en l’exemple. 

 

M’agrada molt el meló ben madur. 

La paraula meló porta accent perquè és aguda i acaba en vocal. 

Mira com neda aquell ànec. 

____________________________________________________ 

He menjat macarrons amb tomàquet. 

____________________________________________________ 

T’agrada l’arròs a la cassola? 

____________________________________________________ 

No ets l’única que està enfadada. 

____________________________________________________ 
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3. Classifica aquestes paraules en agudes, planes i esdrúixoles: 

capità   plàtan   tònica   anglès 

tèxtil   gràfica  excursió  préstec 

 

AGUDES PLANES ESDRÚIXOLES 

   
   
   

 

4. Escriu aquestes paraules amb l’accent que els falta: 

Ocea  reptil   matalas   mimica 

anire  bascula  maquina   liquid 

 

 

5. Escriu una frase amb les quatre paraules que vulguis de l’exercici 

anterior . 
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6. Completa amb paraules del vocabulari bàsic (vocabulari bàsic de la 

paraula 21 a la 30). 

Sols falta                   dies per les                          d’estiu. Podreu anar a la 

___________________ i també fer un                  .           que us ho passeu d’allò més 

bé. Però no us oblideu de comprar el vostre___________                                  d’estiu. 

Algú de                      l’any passat                     aprofitar molt el __________           però 

no ho va fer. 

 

7. Còpia cada paraula al lloc corresponent.  

Blanc – blava – bloc – poble – broma – cabra – bressol - abric 

BL BR 

  

  

  

  
 

8. Completa aquests mots amb la grafia adequada (br-bl) 

a) _____at     d) ca_____e 

b) sensi____e    e) ______essol 

c)ama______e    f)escom____a 

 

9. Còpia les paraules al lloc corresponent. Embolicar, cambra, 

canviar, invisible, escampar, investigador, ampolla, imparell. 

mb nv mp 
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10. Llegeix 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Indica si és vertader o fals: 

Al final és el dimoni que té por d’en Pere. 

En Pere es troba un dimoni que surt d’un carrer. 
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12. Redacta una notícia per acompanyar la següent imatge. Abans, 

recorda de fer un esborrany en un full a part. 

Recorda que la notícia ha de respondre a QUÈ HA PASSAT? QUAN HA PASSAT? ON 

HA PASSAT? QUI HI HAVIA?... I també cal escriure un TITULAR (breu i que capti 

l’atenció). 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Imatge extreta https://www.pxfuel.com 
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13. Escriu una carta a un amic o a una amiga per explicar-li què estàs 

fent aquests dies. Pensa primer què hi has de posar i el què has de tenir 

en compte: 

 

 

 

 

Imatge extreta de www.flaticon.com 

 

 

______________________________________ 

________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

1. Qui escriu la carta. 

2. Per què l’escriu.  

3. Explicar què estàs fent aquests dies.  

4. Recorda les parts de la carta!!! 

5. Fes primer un esborrany en un full a part. 
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MATEMÀTIQUES 

1. Completa la següent  taula numèrica. 

        9.998  

          

          

          

 

2. Situa en la recta numèrica cada una d’aquestes dades. 

 

 

 

 

  1.100   1.200   1.300  1.400   1.500   1.600   1.700   1.800       1900    2.000    2.100  

       

 

Escriu amb lletres els següents nombres: 

 

1.150:______________________________________________________ 

 

1.550:______________________________________________________ 

 

2.050:______________________________________________________ 

 

  

1.150 

 

1.550 2.050 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Escola Sant Miquel – Miralcamp 

 
  Tasques de reforç.- 3r PRIMÀRIA                   Estiu 

 

 
9 

 

3. Escriu el nombre anterior i el posterior. 

 6.999  

 

 2.449  

 

4. Fes les següents operacions. 
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5. Amb quina operació aritmètica et fa pensar aquest  dibuix? 

 

 

   

 

 

OPERACIÓ 

 

 

6. Pensa un problema que se solucioni amb aquesta operació. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

7. La secretària de la nostra escola, la Maria, té una caixa amb 840 

bolígrafs. N’hi ha 232 de color blau. La resta són negres. Quants 

bolígrafs negres hi ha? 

Dades 

 

 

 

Dibuix 

 

 

 

 

Operació 

 

 

 

 

Resultat 
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8 Completa amb el nombre que et falta: 

     

 3+…. = 10 5 +….=10 8 +….= 10 6 +….= 10 1+…. = 10 
     

  ....+ 4 = 10 .... + 9 =10 ....+ 3 = 10 ....+ 2 = 10 ....+ 5 = 10 
          

  10 -1 =..... 10 - 7 =..... 10 - 4 =..... 10 - 8 =.... 10 - 3 =.... 
          

10 - ..... = 5 10 - ..... = 6 10 -..... = 9 10  -..... = 3 10 -..... = 2 
        

 

9- Completa: 

El doble de 4  . . . El triple de 3  . . . 

El doble de 24  . . . El triple de 15  . . . 

El doble de 40  . . . El triple de 50  . . . 

      

10- Completa: 

 

 

 

 

 

https://www.aulapt.org/2017/04/02/30-tiras-calculo-mental-suma-resta-incluye-plantilla/ 

https://www.aulapt.org/2017/04/02/30-tiras-calculo-mental-suma-resta-incluye-plantilla/
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11. Escriu les paraules costats, vèrtexs i angles on correspongui. 

 

   

12. Completa la taula següent. 

 

13.Dibuixa un objecte que s’assembli a un cos geomètric i assenyala 

les parts principals. 

 

1 COSTAT 
 
 
1 VÈRTEX 
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14. Resol els següents enigmes: 

 

A. Un ànec es troba a la vora d’un llac. Al costat hi ha un cartell que hi diu:  

 

 

 

Què farà l’ànec per ficar-se a l’aigua? ____________________________ 

B. Mitja calba té 4560 cabells. Quants en té una calba completa? ________ 

C. Quin és el nombre que si el poses al revés val menys? ______________ 

D. Si estàs participant en una carrera i avances al segon. En quina posició acabes 

la carrera? __________________________________________ 

E. En un arbre hi ha set ocells. El caçador dispara i en mata dos. Quants ocells 

queden a l’arbre? ______________________________________ 

F. Hi ha uns gats en una caixa. Cada gat és en un racó. Cada gat veu a tres gats. 

Quants gats hi ha a la caixa? __________________________ 

G. Si una nena es menja un pastís en una hora. Quant tardaran dues nenes en 

menjar-se dos pastissos?___________________________________ 

H. Completa el Sudoku amb els nombres que hi falten de l’1 al 4. 

 

PROHIBIT 

BANYAR-SE 
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LENGUA CASTELLANA 
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1. Lee atentamente y luego responde las preguntas: 

 ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? 

 El mercader 

 El mercader y su amigo 

 Las ratas y el caballo 

 

 Escribe verdadero o falso: 

 El amigo robó los lingotes de oro del mercader. 

 El mercader pensó que las culpables eran las ratas. 

 Al caballo se lo llevó una lechuza. 

 Al final, el amigo se arrepintió de haber engañado al mercader.  

 

 ¿Qué crees que significa “caer en su propia trampa”? 

_________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 Busca en el texto sinónimos de las siguientes palabras: 

Comerciante   __________________ 

Baúl    __________________ 

Compañero   __________________ 

Morada   __________________ 

Villa    __________________ 
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2. Ordena alfabéticamente las cinco palabras del ejercicio anterior: 

……...……. - …………... - …………….. - …………….. - ……………. 

 

3. Coloca los puntos y las comas donde corresponda: 

Mi profesor de música me dijo 

- Si quieres tocar bien la guitarra deberás hacer lo siguiente ir siempre a clase 

practicar un rato cada día en tu casa y estudiar solfeo. 

 

4. Añade los puntos y las mayúsculas que faltan: 

todos los días amparo se toma un zumo de frutas para merendar el que más le gusta 

es el de melocotón, aunque el de naranja también le parece rico 

su hermano javier también bebe zumo a menudo su favorito es el de naranja 

 

5. Completa con los artículos determinado e indeterminado y escribe 

el singular o plural, según corresponda 
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6. Completa con los adjetivos siguientes 

    blancas -  fina – veloz – radiante 

una gota _________________   las nubes __________________ 

el rayo __________________    un sol _____________________ 

 

 

7. Describe el tiempo que hace en Miralcamp utilizando varios 

adjetivos.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Completa los siguientes campos semánticos 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTAS VERDURAS 
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9. Lee atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la finalidad de las señales? 

______________________________________________________ 

Queremos reservar una habitación en un hotel y nos encontramos 

con las señales del panel de la IZQUIERDA (de la página antrior).  

Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. El hotel tiene servicio de despertador. ……. 

b. En las habitaciones no hay televisor. …….. 

c. El baño de las habitaciones tiene solo ducha.  …… 

d. Está prohibido fumar en el hotel. ……. 

e. El hotel dispone de servicio de bar y cafetería. …….. 
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11. Escribe frases de 6 o más palabras con cada pareja: 

 

cloaca – huele 

________________________________________________________________________ 

 

parque – columpio 

________________________________________________________________________ 

 

croquetas – deliciosas 

________________________________________________________________________ 

 

12.Escribe la descripción de un amigo o amiga tuya.  

¡RECUERDA! La descripción de una persona es explicar com es… 

SU ASPECTO FÍSICO: cabello, ojos, altura, boca, aspecto general… 

                       SU MANERA DE SER: simpático/a, alegre, risueño/a, calmado/a… 

                       SUS AFICIONES: le gusta… leer, jugar al fútbol, dibujar… 

OTROS ASPECTOS: como le gusta vestir, qué gustos tiene, cosas que siempre hace… 

 

____________________________________ 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

Imatge extreta de www.flaticon.com 

 

 

Imatge extreta de www.flaticon.com 
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CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 

 

1. Llegeix el que diuen aquests  nens i nenes i digues què els fa mal i com 

ho poden solucionar o evitar. 

 

 

 

 

 
 

 Àlex: té afectada la ....................... i ho pot solucionar ..............................  

 L’Alicia: ....................................................................................................... 

 En Carles: ................................................................................................... 

 La Carme: ................................................................................................... 

2 .Pensa en un menú saludable per tot un dia tenint en compte la piràmide 

dels aliments. Escriu i fes el dibuix. 

Esmorzar Mig matí Dinar Berenar Sopar 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Àlex 

Veu borroses les imatges que estan 

lluny 

Alicia 

Li fa mal l’orella esquerra després 

d’haver-se banyat a la piscina. 

Carles 

S’ha trencat el radi i el cúbit en una 

caiguda. 

Carme 

Sempre s’asseu malament i li fa mal 

l’esquena 
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3. Estaves fent el dinar i s’han perdut els estris de cuina! Per trobar-los 

has de descobrir amb quin material estan fets. 

Descripció del material Estri 

És d’un material no conductor de la calor 

per no cremar-nos en remenar l’aigua 

calenta. 

 

 

És de cotó.  

 

És de metall i ens serveix perquè és dur i 

es pot esmolar. 

 

 

 

4. Encercla en verd els mamífers; en vermell, les aus; en blau els peixos; 

en groc els rèptils, i en lila, els amfibis.  
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Edat Contemporània 

Edat Mitjana 

Prehistòria 

Edat Moderna 

Edat Antiga 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL 

1. Llegeix els principals esdeveniments que passen en aquests dos 

períodes de la història: 

Edat Moderna: 
-Comença amb la caiguda de Constantinoble (any 1453). 
-Creixen les ciutats i el comerç. 
-S’exploren i conquereixen territoris llunyans, com Amèrica el 1492. 
-Es desenvolupa la ciencia i la tecnologia. 

   imatge extreta de okdiario 

 

Edat Contemporània: 
-Comença amb la Revolució Francesa. 
-Creixen les poblacions i les ciutats. 
-Apareixen les fàbriques i molts avenços científics i tecnològics: telèfon, 
ferrocarril, vacunes, cotxe, ordinador… 
 

imatge extreta de Calameo 

 

2. Ordena les edats de la història, de la més antiga a la més actual. 
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3. Situa les edats de la història en una línia del temps i pinta-les per 

distingir-les. Escriu al lloc de la línia que correspongui quan van ser la 

Revolució Francesa, la caiguda de l'Imperi Romà, la caiguda de 

Constantinoble i quan va aparèixer l'ésser humà i les grans civilitzacions. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa les fotografies i anota a quina edat de la història pertanyen i per 
què. 

 

  

 

 

 

 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 
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ENGLISH 

1. Complete these sentences. 

My name is Marco. I come from Italy. I speak Italian and English. I am a chef. I 

work at a restaurant. I love making pizzas.  

 

His name is _______________ . He comes from ______________ 

He speaks _____________ . His nationality is __________ 

He is a ______________. He works at a _________________ .  

 

Aiko is from Japan. The country is in East Asia. About 127 million people live in 

Japan. Aiko speaks Japanese and lives in Tokyo, the capital city. Her favourite 

food is sushi.  

___ name is Aiko. ____ is Japanese.  

She ________ in Tokyo.  Her favourite food is ________ 

2. What food can you see in the fridge?   
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3. Use there is and there are and then there isn’t and there aren’t. 

Example: There is a piece of cake.  

Write two sentences with there is  

____________________________________  

____________________________________ 

Write two sentences with there are 

____________________________________  

____________________________________ 

 

Write a sentence with there isn’t. 

Example: there isn’t any chocolate. 

____________________________________ 

Write a sentence with there aren’t. 

____________________________________ 

 

4. Food riddles. Guess what food it is.  

I am a very big fruit. I have dark green stripes (ex. A tiger has black stripes).  I am red 

on the inside. WHAT AM I ?? 

______________________________. 

 

I come in many shapes and sizes. You can eat me for breakfast, lunch and dinner. I am 

made of flour. WHAT AM I ?? 

_______________________________ 
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I am round and flat. I come from Italy. I have tomato and cheese but you can then put 

on a lot of ingredients such as ham, mushrooms, olives, tuna…. WHAT AM I ??  

__________________________________________ 

 

I am red and round. People think I am a vegetable but I am a fruit. I have seeds on the 

inside. I am not an apple. WHAT AM I ?? 

__________________________________________ 

 

I am yellow or white and I can be hard or soft. You can put me in your sandwich. I 

sometimes have holes in it. WHAT AM I ?? 

___________________________________________ 

 

5. Clothes vocabulary  

Find these words about clothing items in this wordsearch.  
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6. Writing  

Take a look at the examples.  

 

 

Now write and draw about you.  
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DIVERSES 

 

1. Còpia els dibuixos proposats. 
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2. Busca les 7 diferències.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 https://images.app.goo.gl/7TNraCRjptoZk3bbA 
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RECOMANACIONS 

 Fer un diari de les vacances. Explicar el que fem a les vacances i afegir 

fotos, dibuixos,  

 Llegir: contes, llibres, revistes, còmics, cartells, tríptics. 

 Jugar a jocs de taula: Parxís, escacs, dòmino, oca, jocs de cartes,  

scrabble, monopoly…  

 Fer polseres.  

 Muntar puzles, maquetes, lego,  …  

 Escoltar diferents estils de música i ballar.  

 Escriure un conte o un còmic.  

 

 

 

 Fer dibuixos al natural. 

 Excursions a peu i sortides amb bicicleta.  

 Fer jocs d’aigua: globus, pistoles d’aigua, xeringues, galledes, esponges... 

 Jardineria: Plantar plantes, regar, fer un hort… 

 Fer fotografies de l’entorn, de les pròpies vivències…  

 Veure una posta de sol i gaudir de la natura. 

 Fer una caminada nocturna. 

 Fer un pícnic a l’aire lliure.  

 Joc lliure. 

 

https://natibergada.cat/wp-content/uploads/2015/06/ScreenHunter_887-Jun.-12-18.43.jpg
https://natibergada.cat/oblida-els-deures-i-fomenta-un-bon-habit-lector
http://www.rutespirineus.cat/
http://www.sortirambnens.com/excursions-amb-nens/rutes-en-bicicleta-per-a-nens
http://www.xtec.cat/serveis/crp/e3990106/recursos/Curs%202011-2012/guia_hort_escolar.pdf
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 Experimentar amb: sorra, aigua, gel, fang, plastilina, gelatina, colorants … 

 Crear un hàbitat i estudiar algun animal: cap grossos, grills, insecte pal, 

peixos, papallones, caragols… Cuidar-los durant uns dies i descobrir com 

són, què mengen, com es reprodueixen…  

 Experimentar amb bombolles gegants de sabó.    

 Fer experiments. Pot ser útil veure els experiments del Dinàmiks. 

 Elaborar una maqueta. 

 Fer esport. 

 

 

 

 Cuinar: Seguir una recepta entenent cada pas. Es poden fer receptes 

senzilles com: gelats, granissats, batuts, gelatina, truites, galetes, 

magdalenes, pastissos … 

 Ajudar en la neteja i les taques de casa.  

 Cantar i ballar molt! 

 Explicar acudits. 

 Riure cada dia fins que et facin mal les galtes. 

 Abraçar molt a la gent que estimes. 
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