
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 3r 
Setmana del 25 al 31 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,         
fotografies, ect. 
 
 

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. CASTELLANO ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Comprensión lectora que hay que contestar a través        
del cuestionario colgado en el Classroom. 

Els resultats queden enregistrats 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’un document       
amb informació sobre l’Univers. Fer el Concurs       
d’Astronomia al Kahoot.  
 

Es farà directament al Kahoot i les respostes        
queden enregistrades automàticament 
 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Al Classroom trobareu els enllaços per fer: 
● Concurs de càlcul mental al Kahoot. 
● Repàs de sumes i restes d’Innovamat.  

El concurs de càlcul es farà directament al        
Kahoot i les respostes queden enregistrades      
automàticament 
 
Pel que fa al repàs de sumes i restes         
d’Innovamat, haureu d’imprimir o copiar en un full        
les operacions i càlculs que us proposem. Quan        
els tingueu resolts, pengeu les fotografies a la        
tasca o envieu la fotografia per correu al tutor/a         
@ignasiiglesias.cat. 

5. ED. FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

ASTRONAUTES! 
Trobareu les tasques al CLASSROOM: 

 
REPTE 1 
No hi ha gravetat! 

 
REPTE 2 

REPTE 1 (3 fotos) 
Envieu les 3 fotos a través del Classroom. 
 
REPTE 2 (vídeo 20 segons) 
Envieu el vídeo a través del Classroom. 
 
REPTE 3 (vídeo o fotos) 



La Lluna 
 

REPTE 3 
Velocitat de la llum 

 

Envieu el vídeo o les fotos a través del 
Classroom. 
 
O bé al correu electrònic: 
 
bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 
**IMPORTANT** 
Per a qualsevol problema d’enviament d’arxius o       
dubte amb l’activitat, si us plau, contacteu també        
amb mi a través del mail. Gràcies. 
  

6. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● Trobareu les tasques al Classroom Totes les feines queden registrades 
automàticament. Cal posar nom de l’alumne.  

7. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

FAMILY DRAWING CONTEST 
Concurs de dibuix familiar 

Participa en el concurs de dibuix familiar. Agenda        
20-21 
El concurs de dibuix està organitzat amb l’objectiu de         
seleccionar un dibuix per la portada de l’agenda del         
curs vinent. 
 
TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és        
l’escola des de casa meva. (Dibuixeu com esteu vivint         
l’escola des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us         
agradi, colors de fusta, aquarel·la, retoladors,      
plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc tamany          
DIN-A4 (foli) en orientació apaïsada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix       
(fotografia), cal posar el nom i cognoms de        
l’alumne/a al fitxer. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 31 de        
maig. 

Envieu les fotografies de les imatges a través del         
classroom. O bé al correu:  
 

dalmaunuria@ignasiiglesias.cat 

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.  

 

mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1axsrdPbSOTbiDM_XIRtRJxu9j4Baxihq

