
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER TERCER 

 
Llengua catalana/castellana 

L’’Elena i el Toni, dijous abans de marxar, us vam recomanar algunes feines. 

Durant aquests dies a casa és un bon moment per reforçar la lectura. Llegiu cada 

dia una estona, segur que teniu a casa llibres i contes que us agraden i us 

interessen.  

● També seria convenient que us dictin petits dictats i després els corregiu, així 

anem reforçant l'ortografia.  

● Podeu fer, con ja us vam dir, un petit diari, explicant les vostres vivències d' 

aquests dies, com us sentiu i que feu per entretenir-vos. Així a la tornada 

podem fer una rotllana, com fem a tutoría i compartir amb tots i totes.  

● Us deixem també unes comprensions lectores que podeu treballar vosaltres o 

amb ajuda d’algun familiar. 

https://docs.google.com/document/d/1PSiJ6PEzXGOI8vgEQgjrWP21lm8ec2mklq-

l_pwfJ-Q/edit?usp=sharing 

 

Llengua anglesa 

● Durant aquests dies podeu elaborar el vostre seu propi Memory Game per tal 

de treballar el vocabulari de la unitat i així aprendre jugant amb la família. 

Aquí us deixo l’enllaç on trobareu tot el necessari: 

https://drive.google.com/file/d/1ZS_8nGYhgQw2xFxrqS2IL33iS_bI0RM3/view?usp=s

haring 

● Us deixo també diferents enllaços on podreu aprendre de manera interactiva 

a la web 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html?page=1  

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 

 

Llenguatge matemàtic 

● Una tasca molt interessant és estudiar les taules de multiplicar a casa (quan 

tornem ja començarem a preguntar-les totes, del 2 fins a la del 10). 

● Per practicar la resolució de problemes, podeu disposar d’aquest enllaç. 

https://docs.google.com/document/d/1PSiJ6PEzXGOI8vgEQgjrWP21lm8ec2mklq-

l_pwfJ-Q/edit?usp=sharing 

● Us proposem un parell de jocs educatius per estudiar les taules de multiplicar. 

https://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 

http://www.xtec.cat/ceiplesmoreres/activitats/matematiques/taules.htm 

● A més a més, també podeu fer operacions matemàtiques de sumes i restes 

portant-ne, per reforçar els conceptes ja treballats a la classe.  

 

Medi 
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● Tant a medi natural com a medi social, podeu anar fent i posant en ordre els 

dossiers dels respectius temes.  

Per fer aquesta feina podeu demanar ajuda a algun familiar, ens estem iniciant en 

aquesta tasca, serà una de les primeres vegades que us demanem l’entrega de 

dossiers i és important que detecteu possibles errades.  

 

Llenguatge Plàstic 

● Feu dibuixos de la realitat que us envolta. És una bona feina d’entreteniment, 

concentració i creativitat. Dibuixeu la vostra habitació, el menjador, la vista 

que teniu des del balcó o la finestra, flors, fruiters, i tot el que se us 

acudeixi,..... 

● Una altra opció és repassar les activitats que teniu a la carpeta i decorar els 

dibuixos que encara no s’han pintat.  

 

Llenguatge Musical 

● Durant aquests dies a casa us convidem a descobrir noves cançons i grups 

musicals. Una bona manera de fer-ho és preguntant als pares, als avis, als 

tiets… en les vostres converses per telèfon quina és la seva cançó 

preferida… Feu-ne una llista i la compartirem quan tornem a l’escola.  

● També us deixo un link a una pàgina amb jocs musicals; jocs rítmics, memory 

d’instruments, jocs de notes… espero que ho passeu molt bé jugant-hi. 

Aprendo música 

 

Educació física 

● Aquí us deixo una proposta voluntària d'activitat Física per fer aquesta 

setmana, sol o acompanyat del vostres familiars, ja que totes les propostes 

es poden fer  a casa. Animeu-vos i proveu-les! 

https://view.genial.ly/5e70d1fb9bab6d0fc27e3e99 

 

 

Famílies, esperem que estigueu bé , que molt aviat puguem tornar a estar 

junts i tornar a la normalitat. Una  forta abraçada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aprendomusica.com/
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