
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 3r 
Setmana de l’8 al 14 de juny 
 
 

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 al document que       
teniu al 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’haura de respondre        
a través d’un qüestionari que trobareu al Classroom. 
 

Els resultats queden enregistrats un cop      
finalitzen la tasca i automàticament es poden       
veure els encerts i els errors.  

3.   CASTELLÀ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Jocs de vocabulari amb accions i utensilis de cuina. Al          
Classroom trobareu dos documents, en un d’ells hi ha         
una sopa de lletres i en l’altre mots encreuats. També          
en aquests arxius es proposen altres activitats que si         
voleu les podeu fer voluntàriament.  

1a opció: Imprimir els documents adjunts i quan        
estigui fet, fer la fotografia i penjar-la.  
 
2a opció: També ho podeu fer amb un mòbil o          
tauleta. Haureu de guardar els documents com a        
imatge o fer una captura de pantalla i després,         
des de la galeria de fotos, ho podeu editar i un           
cop fet entregar-ho.  
 
3a opció: Si teniu dificultats per penjar les        
imatges a la tasca, envieu la fotografia per correu         
al tutor/a @ignasiiglesias.cat. 

4. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

● Formulari de càlcul i problemes al classroom.  
 

Els resultats queden enregistrats un cop      
finalitzen la tasca i automàticament es poden       
veure els encerts i els errors.  

5.  MEDI ENVIAMENT DE LES TASQUES 

CONCURS DE PIZZES. Trobareu les instruccions que       
cal seguir al Classroom.  

1a opció: Al Classroom trobareu un document       
on haureu d’escriure els ingredients utilitzats i       
afegir una fotografia de la vostra pizza.  
 
2a opció: Si teniu dificultats per afegir-ho al        
document, envieu-ho per correu al tutor/a      
@ignasiiglesias.cat.  



6. ED. FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

FEM SALUT! 

Per tenir una bona salut, s’ha de menjar bé, però          
també ens hem de moure. 

Al Classroom trobareu informació i algunes propostes       
per fer salut. 

 
1a opció: Penjar la foto a l’activitat del 
Classroom 
 
2a opció: Si no la podeu penjar al Classroom, 
enviar-me-la per e-mail. 
 
bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 

7.  ENGLISH ENVIAMENT DE LES TAQUES  

● Trobareu les tasques al Classroom Totes les feines queden registrades 
automàticament un cop finalitzen la tasca. Cal 

posar nom de l’alumne. 

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

