
ESCOLA JOAN MARAGALL –Arenys de Mar-

ORIENTACIONS PER A L’ALUMNAT DE 3r

Benvolguts/des alumnes i famílies! 

Abans de res, desitgem que estigueu bé.

Tot seguit, i com a continuació de la feina que vam marcar el passat dijous 12 de març, fem  
arribar algunes orientacions per tal de poder anar reforçant aprenentatges.

Et recordem la importància de treballar i de fer-ho amb qualitat; com diu la dita, la feina ben feta 
no té fronteres. Tens l’opció de triar entre fer-ho bé o millor.

Quan hagis d’escriure, pensa que escrivim per ser llegits, per tant, tingues en compte fer una 
lletra entenedora, revisar el que vas escrivint per comprovar el seu sentit i, finalment, vetllar per 
una bona presentació (marges,...). 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Llengua catalana 

Material: Llibre de text,  llibreta taronja, diccionari

 Tema 6

o Llegir el text L’increïble naufragi del Titànic, vàries vegades. (pp. 100 a 102)

o Realitzar els exercicis: 7 (llibreta), 8 (llibre), 9 (llibre) (pág.103)

o Practicar la recerca de paraules al diccionari recordant, prèviament, l’alfabet. (Consulteu 

pàg. 109)

o Interpretar un mapa meteorològic (pàg. 110): ex. 24 (llibreta), 25 (parlar-ho amb un adult)

 Tema 7

o Llegir el text M’agrada el rock & roll, vàries vegades. (pp 120 a 122)

o Realitzar els exercicis:  6 (llibreta), 7 (llibre),  9 (llibreta) (pág.123)

o Llegir una programació televisiva (pàg. 130): ex 24 (llibre)

 Altres

Expressió escrita: Explica ordenadament com és un dels dies que estàs vivint (què fas, quin 
horari segueixes, ...) Recorda utilitzar connectors d’inici, de continuació i d’acabament). 
(Llibreta). 

Lectura

 Exercicis per afavorir la lectura eficaç

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/


 Endevinalles

http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm

Recorda la gran conveniència de llegir cada dia, per tant, dedica-hi 30 minuts o més.. La poeta 
Emily Dickinson va escriure aquesta frase: Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre i 
l’escriptor Miguel de Cervantes ens va deixar aquesta: El que lee mucho y anda mucho, ve 
mucho y sabe mucho.

Comunicació oral i educació artística 

o Escoltar contes i alhora aprendre tècniques plàstiques

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/

Lengua castellana

Material: Llibre de text, llibreta groga

 Tema 4

o Pág. 71: Ej. 1 (libreta), 3 (libreta), 4 (libro), 5 (libro)

 Tema 5

o Leer el texto Los egipcios (pp. 76 a 78)

o Realizar los ejercicios 6 (libro), 10 (libro) (pág79)

o Pág. 84: ej 21 (libro), 22 (libro)

o Si quieres saber más sobre la civilización egipcia, mira estos vídeos de Happy Learning:

 El antiguo Egipto

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY

 Pirámides y momias del Antiguo Egipto 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1jvRPhL3PM 

 Antiguo Egipto. 5 cosas que deberías saber

https://www.youtube.com/watch?v=Glnzs4V6SXs

Lectura 

 Texto on line

https://issuu.com/generacionesinteractivas/docs/digiduck_spanish_online_hires

https://issuu.com/generacionesinteractivas/docs/digiduck_spanish_online_hires
https://www.youtube.com/watch?v=Glnzs4V6SXs
https://www.youtube.com/watch?v=Q1jvRPhL3PM
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/
http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm


ÀMBIT MATEMÀTIC

Numeració: Dictat de nombres, nombre anterior i posterior, sèries,...

Càlcul mental (Buscar i aplicar estratègies per afavorir l’agilitat)

o També pots utilitzar l’enllaç  (Nivell Inicial-Medio  2, 3 4, ...)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculo
mental_p_p.html

Taules de multiplicar: Aprofitem per comprovar que les dominem o per estudiar-les a fons.

o Donar un factor i un producte (resultat) per haver d’endevinar l’altre factor. 

o Calcular el doble, el triple

o Enllaç per practicar:

https://www.tablasdemultiplicar.com/

Operacions: Multiplicacions per una xifra, restes portant-ne, sumes de tres sumands

Longitud

o Repàs de les unitats treballades (Km, m, dm, cm, mm). Mesurar objectes grans, petits, 

mobles, parets,... convertir les unitats,...

o Pots practicar amb aquest enllaç

http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/longitud/menu.html

Resolució de problemes: Aprofitar situacions de la vida diària

o D’una sola operació (multiplicació, resta)

o De dues o tres operacions 

o Amb informació supèrflua  

Pot anar bé el següent enllaç:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/problemas3.html

Més raonament i lògica

o Enllaç a jocs matemàtics:

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/problemes%20i
%20raonamnet/jocs/raonament1.htm

 Jocs de taula amb la família

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/problemes%20i%20raonamnet/jocs/raonament1.htm
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/mates/problemes%20i%20raonamnet/jocs/raonament1.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/problemas3.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/longitud/menu.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html


ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL

Tema 3: El paisatge: Observar i anar aprenent el nom dels diferents tipus de paisatge i 
diferents accidents del relleu.

Enllaços que ens poden ajudar:

El paisatge

La Eduteca – El paisaje 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo

1. Paisatge de muntanya

 El món per un forat. Muntanya

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/muntanya/muntanya.html

 La Eduteca - El paisaje de montaña

https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c&t=10s

 Paisatge d’alta muntanya de Catalunya

https://www.youtube.com/watch?v=hawP4yBtMtk

2. Paisatge de plana 

 La Eduteca - El paisaje de llanura

https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us

 L’Empordanet en globus

https://www.youtube.com/watch?v=Z4pU5FX9coc&t=212s

3. Paisatge de costa

 La Eduteca- El paisaje de costa

https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4&t=47s

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

 Happy Learning Los animales invertebrados

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ  

 Happy Learning Los anélidos

https://www.youtube.com/watch?v=PXJzjv3joew

https://www.youtube.com/watch?v=PXJzjv3joew
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4pU5FX9coc&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us
https://www.youtube.com/watch?v=hawP4yBtMtk
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c&t=10s
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/muntanya/muntanya.html
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo


 Happy Learning Los moluscos

https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs

 Happy Learning Los artrópodos

https://www.youtube.com/watch?v=3yUarVVTb80

 Happy Learning Los insectos

https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE

 Happy Learning Los arácnidos

https://www.youtube.com/watch?v=OaSlWPG890I

 Happy Learning Curiosidades de las arañas

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

 El maravilloso mundo de los crustáceos

https://www.youtube.com/watch?v=kAbaNXQ3Lck

ÀMBIT ARTÍSTIC 

Plàstica

o Retallar 

o Dibuixar: copiar del natural un objecte, el que veus des de la finestra, dibuix d’un conte, 

dibuix imaginari, 

o Pintar amb diferents materials

o Modelar amb plastilina, fang

Música i dansa 

 Enregistrar un video on cantis alguna cançó i/o ballis

 Representar un conte

EDUCACIÓ EN VALORS

 El Puente

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

 Por cuatro esquinitas de nada

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY
https://www.youtube.com/watch?v=kAbaNXQ3Lck
https://www.youtube.com/watch?v=jYQRzIHQdGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OaSlWPG890I
https://www.youtube.com/watch?v=3tXZZTy_ncE
https://www.youtube.com/watch?v=3yUarVVTb80
https://www.youtube.com/watch?v=_sDgRN2eHKs


 El cazo de Lorenzo

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

 When the dust settles  (Quan tot s’embolica)

https://www.youtube.com/watch?v=xaL8XS9nQVc&t=219s

DE TOT UNA MICA

http://cavallfort.cat/

Anirà bé que et marquis un horari de treball, descans, col·laboració a casa, diversió. Pensa que 
estem vivint uns moments excepcionals i és important que cadascú de nosaltres hi posi de la 
seva part. 

Des de casa nostra, et felicitem per totes les coses bones que estàs fent,  et donem molts 
ànims i t’enviem una abraçada molt gran!

Anna Fuentes

Adri Soriano

Anna González

                                                                                                            Tutores de 3r. 

http://cavallfort.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=xaL8XS9nQVc&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=nSh_KGiYjqk

	Pirámides y momias del Antiguo Egipto 

