
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 3r 

Setmana del 20 al 26 d’abril 
 

LECTURA: GAUDIR I APRENDRE 

Fer una estona diària de lectura. Es pot llegir el llibre que els alumnes porten de deures i/o altres llibres de 

què es pugui disposar per casa. 

1. EXPRESSIÓ ESCRITA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Elaboració d’un Diari personal explicant alguna cosa 

que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com 

s’han sentit.....durant els dies que no han anat a 

l’escola. Pot ser un diari virtual amb 

enllaços, vídeos.... 

1a opció: Fer-ho directament en el document que 

teniu en el Classroom amb el títol Diari personal 

per anar realitzant la tasca i automàticament ja 

se’ns guarda. 

2a opció: Fer una foto amb alguna pàgina escrita 

del diari d’aquesta setmana i enviar-la per correu 

al tutor/a @ignasiiglesias.cat. 

2. LA LLEGENDA DE ST. JORDI ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Haureu de fer volar la vostra imaginació i canviar la 

llegenda de Sant Jordi, fent que aquesta sigui totalment 

diferent. Per fer-ho podeu canviar els fets o 

esdeveniments, els personatges, els objectes, l’època… 

i reinventar-los o inventar-ne de nous. La presentació la 

podeu fer com vulgueu (podeu fer un còmic, una obra 

de teatre, un conte, representació amb titelles…). Ho 

podeu fer per escrit o amb una gravació de vídeo, 

depenent del format que trieu. 

1a opció: Fer-ho directament en el document que 

teniu en el Classroom amb el títol “Transformem 

la llegenda de Sant Jordi” per anar realitzant la 

tasca i automàticament ja se’ns guarda. 

 
2a opció: Enviar una fotografia o vídeo de la feina 

feta al correu del tutor/a @ignasiiglesias.cat. 

3. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Creació d’un instrument musical i utilitzar-lo per 

acompanyar la cançó “Sóc el drac” per celebrar Sant 

Jordi. 

1a opció: per mail 

vergesariadna@ignasiiglesias.cat 

 
2a opció: Al Classroom (a l’apartat de música) 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Qüestionari amb problemes de càlcul mental 

relacionats amb Sant Jordi. Es fan al Classroom. 

Els resultats queden registrats un cop finalitzen la 

tasca i automàticament es poden veure els 

encerts i els errors. 

5. ARTS & CRAFTS 
 

Make a rose, a dragon, a princess… related to St. Jordi 

using surprising elements. 

Example: 

Fer-ho directament en el document que teniu en 

el Classroom a la carpeta ARTS & CRAFTS per 

anar realitzant la tasca i automàticament ja se’ns 

guarda. 

https://www.youtube.com/watch?v=XeC5nqAO_bo
mailto:vergesariadna@ignasiiglesias.cat


 

 

Dragon 

 

6. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Visualitzar un parell de vegades la paràbola “EL 

SIERVO SIN ENTRAÑAS” 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY 

Caldrà fer un dibuix sobre la paràbola i contestar a les 

preguntes -T’ha agradat aquesta història? 

-Què en penses? 

-Creus que és fàcil perdonar? 

Trobareu la tasca al Classroom 

 
1a opció: per mail 

tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat2a opció: 

Fer-ho directament al Classroom (apartat 

RELIGIÓ) 

IMPORTANT: Enllaç amb tots els Pdf de les diferents activitats que es van anar proposant en les 

setmanes anteriors. 

 

Aquestes tasques són les que han de fer els/les alumnes per garantir un seguiment del curs. 

S’aniran creant més tasques de reforç i ampliació en el CLASSROOM. 
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