
 

 GENERALITAT DE CATALUNYA  
 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 7:  
LES PLANTES II (Continuem amb la feina de l’hort ) 

Primària MITJANS 

Àmbit/Àrees: Lengua castellana, llengua catalana, medi, llengua anglesa, 
matemàtiques 

Què he de fer? TASCA  1. Mirar el vídeo de “Clasificación de las plantas” 
Respondre les preguntes de comprensió oral. 

      2, 3 i 4. Completa els exercicis. 
      5.   Fes l’exercici d’anglès. 
      6.   Fes les activitats d’Innovamat 
 
RECORDA:  

● Anar omplint la graella de les llavors plantades 
(proposta 5). 

● Llegir una estoneta cada dia. 
● Que no cal imprimir les propostes. 

 

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

● PC, portàtil, tablet o mòbil. 

● Estris per escriure. 

 

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

1. Mira i escolta amb atenció el vídeo per poder respondre 

les preguntes correctament. 

2. 3. i 4. Llegeix amb atenció i completa els exercicis. 

      5.   Llegeix amb atenció l’exercici d’anglès i completa’l. 

      6. Entra als recursos de tercer d’INNOVAMAT i fes  l’ 

AcTRIvitat 6 d’ AcTRIvitats de 3r i una altra de Bmath. 

Després envia’ns el resultat. 

 

Enllaços d’interès   Vídeo: “Clasificación de las plantas” 

https://youtu.be/kgoDDLxfVOw 

AcTRIvitats de 3r:  

https://drive.google.com/file/d/172kUpGIBE_bntyNivWIOkNdEr5gdQ5DU/view
https://innovamat.com/blog/ca/recursos/escoles/recursos-3r-ca/
https://youtu.be/kgoDDLxfVOw


https://innovamat.com/blog/ca/recursos/escoles/recursos-3r-c
a/ 

Comprovo què he fet  ● He llegit o escoltat amb atenció les activitats 

proposades. 

● He respost correctament les preguntes. 

● He escrit amb bona lletra i he fet una bona presentació. 

● He utilitzat els signes de puntuació i les majúscules. 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

1.  Mira el vídeo sobre “Clasificación de las plantas”y contesta las siguientes 

preguntas: 

- ¿Qué son las semillas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ¿En que se convierte la semilla? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ¿Cómo podemos clasificar las plantas?  

Según sus   s………………………….........., sus   f…………………..…………. y sus h……………………..………... 

- ¿Cómo se pueden clasificar las plantas según su tallo? 

En  h ……………………...…………..,  a………………………….……...………... y a………………………………...……………. 

- Explica qué  es un botánico? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

https://innovamat.com/blog/ca/recursos/escoles/recursos-3r-ca/
https://innovamat.com/blog/ca/recursos/escoles/recursos-3r-ca/
https://youtu.be/kgoDDLxfVOw


MEDI 

2. Relaciona: 

Les arrels  té la llavor. 

Les branques  capten la llum de sol. 

Les fulles  es converteix en fruit. 

La flor  subjecten la planta a terra. 

El fruit  tenen fulles. 

 

3. Completa: 

 

 

 

 



4. Uneix amb fletxes.

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLÈS 

5. Complete: 

 

 



MATEMÀTIQUES 
 
6. Fes alguna activitat de les proposades per Innovamat: 
https://agora.xtec.cat/escolacolors/wp-content/uploads/usu1205/2020/04/COM-TREBAL
LAREM-INNOVAMAT-AQUEST-TERCER-TRIMESTRE.pdf 

 

a)  Fes l’ AcTRIvitat  6 d’ AcTRIvitats de 3r i envia'ns el resultat. 

b)  Practica amb Bmath 

c) Repassa les taules que ja vas estudiar. 

 

● RECORDA: Anar omplint la graella de la llavor plantada. 
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