
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 3r 

Setmana del 4 al 10 de maig 
 
 

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. CATALÀ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Comprensió lectora d’un text que s’haurà de respondre 

a través d’un qüestionari que trobareu al Classroom. 

Els resultats queden registrats un cop finalitzen 

la tasca i automàticament es poden veure els 

encerts i els errors. 

3. MEDI ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Visualització de vídeos i observació d’una graella amb 

informació sobre les diferents espècies de dinosaures. 

Posteriorment, caldrà respondre algunes preguntes. 

Trobareu els diferents enllaços a la tasca assignada de 

medi al classroom. 

1a opció: Respondre a les preguntes 

directament en el document que teniu al 

Classroom amb el títol Preguntes i 

automàticament ja se’ns guarda. 

 
2a opció: Copiar i respondre les preguntes en 

un full, fer-ne una fotografia i enviar-la  per 

correu al tutor/a @ignasiiglesias.cat. 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Al Classroom trobareu els enllaços per fer: 

● Concurs de de càlcul mental al Kahoot. 

● Qüestionari de problemes. 

Els resultats queden registrats un cop finalitzen 

la tasca i automàticament es poden veure els 

encerts i els errors. 

5. MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Contesta el qüestionari “Els dinosaures i els 

instruments!” del CLASSROOM. 

Els resultats queden registrats un cop finalitzen 

la tasca i automàticament es poden veure els 

encerts i els errors. 

6. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● Make DIY dinosaur fossils (footprint) from salt 

dough. (Directions at the classroom). 

Upload a picture of your creation to the 

classroom in the Arts & crafts section. 

7. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 



● Llegir la història “David i Goliat”, contestar a les 

preguntes i fer un dibuix. CLASSROOM 

Obrir el fitxer del Classroom i contestar a les 

preguntes en el document. 

Fer foto del dibuix i afegir-ho a la tasca. 

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. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1axsrdPbSOTbiDM_XIRtRJxu9j4Baxihq

