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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 3r PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 

Temps d’escola 
MATEMÀTIQUES 
 
Fes una llista de joguines i      

anota el preu que té en      

diferents botigues online. Troba    

el preu més   

barat, el  

més car…  

(mirar la  

taula de  

propostes 

del final). 

https://www.drim.es 
https://www.toysrus.es 
https://juguettos.com/ 

ANGLÈS 

Videos: 

https://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/es 

CATALÀ 
 
Fes lectures de llibres, 
novel·les infantils, còmics, 
revistes, articles infantils 
que tinguis a casa… 

Et proposem llegir 
“Ballarem 
sota una 
estrella”, 
un conte 
nascut a 
Tarragona 
que parla 
sobre el coronavirus. 

https://afapacocandel.cat
/wp-content/uploads/201
4/09/ballarem-sota-una-e
strella.pdf 

 

MEDI 

 

Al programa EduClan pots 
anar veient  vídeos 
relacionats amb  les àrees de 
Coneixement del Medi 
Natural i Social. Fes un 
esquema del vídeo que hagis 
vist i després t’animem a fer 
un petit resum per escrit. 
(pots buscar informació per 
internet). També pots fer el 
dibuix. 

ANGLÈS 
 
Llibres : 
https://www.youtube.com/c
hannel/UCvdUKabPUkx6p-zY
lrxmJJw 
  

CASTELLANO 
 
Lee libros, novelas 
infantiles, cómics, 
revistas, artículos 
infantiles que tengas 
por casa… 

Repasa la ortografía 
trabajada: 
Uso de mayúscula, 
palabras con H, 
palabras con G/J, 
ga/gue/gui/go/gu 
 
http://www.edu365.c
at/primaria/castella/or
tografiate/index.html 
 
PLÀSTICA 
Fer manualitats i altres 
activitats que 
fomentin 
l'aprenentatge a 
través de l'acció: 

MATEMÀTIQUES 

Construeix un rellotge   

amb cartolina i practica    

les hores. ( hora en punt,      

els quarts i els minuts).     

Pots veure vídeos i/o    

cançons de les hores en     

castellà i  

català i  

veuràs 

que les  

hores es  

diuen en formes   

diferents. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qUiTX70MtC

8 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RqPYRcVO8j8 
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Tria una història i dibuixa un      

còmic d’aquesta en un full.     

Recorda d’escriure el títol/title. 

 

Si voleu més 

 

https://www.ccma.cat/tv3/sup

er3/english/ 

 

https://es.duolingo.com/ 

 

http://www.edu365.cat/primar

ia/angles/index.html 

 

 

Fes un diari de cada dia 
del confinament. Pots 
enganxar-hi fotos o fer 
dibuixos de tot el que 
aneu fent durant aquests 
dies. (mirar la taula de 
propostes del final). 

MÚSICA 

Jocs musicals  
https://sites.google.com/
site/musicalandiaaa/jocs-
musicals/cicle-mitj%C3%A
0 
 
 

https://www.justbooksread
aloud.com/IndexCategory.p
hp?t=Short&p1=&p2 
 
- Títol/Title 
- Personatges/ Characters 
-Llocs on transcorre la 
història/ Place 
i dibuixa i escriu també en 
anglès el nom de  10 coses 
que surten al conte. Fes un 
dibuix per cada paraula que 
triïs(vocabulari visual) 
 
Si vols pots fer també un 
dibuix o un còmic.  
 
Si voleu més 

https://www.ccma.cat/tv3/s

uper3/english/ 

 

 

https://es.duolingo.com/ 

 

http://www.edu365.cat/pri

maria/angles/index.html 

 
 
 
 
 

   
  
  

  

papiroflexia, dibuixos 
amb diferents 
tècniques: tècniques 
gràfiques seques com 
els llapis de colors i 
ceres; tècniques 
gràfiques humides 
com aquarel·les i 
retoladors,  modelatge 
amb plastilina o argila, 
amb materials 
reciclats... 

Pots aprendre a 
dibuixar amb vídeos 
en anglès fer foto i 
enviar-la per correu 
https://www.youtube.
com/user/ArtforKidsH
ub 

cmitja@torrojaimiret.com 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquí us deixem un 
‘’súper entrenament” 
per si teniu ganes de 
fer una mica d’exercici 
i sobretot divertir-vos 
mentre entreneu… 

https://youtu.be/3d1
QYkYQjVw 

 
CATALÀ 
 
Pots divertir-te creant 
una petita història amb 
l’App Toontastic (és una 
aplicació on podeu crear 
una història, inventar-vos 
els personatges, moure'ls 
i posar-los veu.) 
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Temps en 
família 

Jocs en família: el penjat, sopes de lletres, mots encreuats  jocs de preguntes i respostes, el veig- veig…També jocs de taula, jocs tradicionals 

(xapes, endevinalles, paraules encadenades, telèfon avariat, etc.), jocs de construcció, jocs de pistes amagades per casa, trencaclosques, fet i 

amagar, etc... També és moment idoni per treure aquestes joguines regalades a les que se'ls hi ha dedicat poc temps. 

 A continuació us proposem uns enllaços per fer sols o en família: 

● Zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids  

● Yoga per a nens/es: https://youtu.be/nNbRQX8yJWs  https://youtu.be/nNbRQX8yJWs 

● Receptes de cuines: https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/ 

● Per ballar i cantar en anglès una mica de tots: https://www.youtube.com/channel/UCKE0Xnj818IDaHvIcRiq0Bg  

● Per jugar amb altres amb dispositius mòbils, diferents en anglès: https://houseparty.com/ Mijançant una videotrucada pots jugar a  jocs 

tradicionals  en anglès . Quick draw és un molt divertit.  

 

També us deixem unes aplicacions des de l’àrea de les noves tecnologies: 

● Web per treballar en l'ordinador el llenguatge de programació computacional de manera molt divertida: botlogic.us 

● App per tablet o mòbil per fer puzzles en 3D: “Pocket World 3D” . App per tablet o mòbil per fer puzzles amb peces diferents: “Hexa 
Jigsaw Puzzle” 

● App per tablet o mòbil per crear un còmic: “Comic Strip Creator” 

Podeu recordar moments viscuts mirant fotos i vídeos familiars, fer àlbums digitals… També és interessant conèixer i compartir objectes del 

passat de caràcter general (antiguitats, objectes, monedes, segells, etc...). 

Aquests dies a casa també poden ser una bona oportunitat per consolidar hàbits o implicar els infants en els aspectes de la vida quotidiana i les 

tasques domèstiques. A part de la cuina hi ha moltes altres tasques a fer que els poden fer sentir molt útils i responsables. 

Animeu-vos! 

El teu temps És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per jugar sols, llegir, veure la 

televisió, jugar amb alguna aplicació, pintar, dibuixar, disfressar-se... 
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RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment. 

● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor 

● De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes! 

● Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

● Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema! 

● Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles 

● Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves propostes. 

● Us demanem que prioritzeu la seva (i la vostra) salut emocional, per davant del seu nivell acadèmic. 
 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

Anglès https://dictionary.cambridge.org/es/ Podeu fer servir aquest diccionari per buscar 

paraules. 
MÚSICA: 

       CANÇONS 
INSTRUMENTS 
FLAUTA 
LLENGUATGE MUSICAL 

       JOCS MUSICALS 
CONTES 
AUDICIONS 
COMPOSITORS 
DANSA 
CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS 
MEDIACIÓ 
 

 

● Tauleta/ordinador. 
● Accés a Internet. 
● https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/ 

 

En aquesta pàgina web hi trobareu informació 

sobre les diferents famílies d'instruments, 

cançons, material per a tocar la flauta dolça, 

partitures, audicions, informació d'alguns 

compositors, danses, activitats i jocs musicals, 

contes, meditació, idees per construir instruments 

musicals i moltes coses més. 

 

MATEMÀTIQUES DILLUNS: Joguines 

 

Ordinador / dispositiu mòbil 

Es tracta de que: 

Comparis preus. (no miris els decimals). 
Per exemple: si la joguina val 16,80€ agafaríem només  el 16. 

Calculis la diferència. 

https://dictionary.cambridge.org/es/
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/


https://www.drim.es 
https://www.toysrus.es 
https://juguettos.com/ 

Paper, llapis i goma. 

Practiquis la multiplicació (sense portant-ne) si      

compres 2 o més joguines… 

Practiquis la suma portant-ne amb el preu de dos o          

més joguines... 

CATALÀ DIMARTS: diari Una llibreta o fulls i llapis. Fer un diari és un moment de dedicació a un mateix,           

de calma i repòs que us permet fer una valoració del           

dia i plasmar en un paper el més important que us ha            

passat. 

Podeu escriure sobre el que heu fet, però també         

trobem interessant escriure sobre el que heu sentit, el         

que heu pensat, el que us ha emocionat o allò que us            

ha disgustat. També podeu escriure sobre aquelles       

coses que trobeu a faltar. 

Recorda que has d’escriure cada dia la data, un títol al           

que has escrit i pots afegir dibuixos, fotografies… per         

fer-lo més personalitzat.  
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