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TASQUES RECOMANADES SETMANA 30 DE MARÇ al 3 D’ABRIL DE 2020 
NIVELL: 3r curs 
 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

 

REPASSEM LES TAULES DE MULTIPLICAR: 

● Construïu un quadrant de 10 x 10. Escriu els números fins al 100.             

Podràs anar pintant d’un mateix color els resultats de les taules que            

ja coneixem. Fixa’t hi han nombres que coincideixen! 

● Agafa 2 daus. Llença'ls i suma els resultats. Quin és el seu doble?  

I si fem la meitat… Podràs fer la meitat de tots els resultats? 

● Juguem al memory: 

Te'n recordes quan vam jugar a classe al memory de la taula del 2? 

Podem fer el mateix a la taula del 4. 

❖ Fes targetes (22 en total).  

❖ Corresponen una per a l’operació (0x4, 1x4, 2x4,..., 10x4) 

❖ I l’altra per als resultats (0, 4, 8,...40). 

❖ Dona la volta a les targetes. Descobreix on està l’operació i           

el seu resultat.  

● Pots fer servir aquest link de l’edu365: 

 https://www.tablasdemultiplicar.com 

OPERACIONS DE SUMA I RESTA: 

● Juga amb les monedes i bitllets: Compra (fent operacions de suma)           

i torna el canvi (fent operacions de resta). 

POLÍGONS: 

● Amb el mòbil prop o una càmera, descobreix la vostra casa.           

Fotografia els objectes on observi's un polígon. A la tornada podràs           

ensenyar-nos que has observat! 

APRENDRE AMB INNOVAMAT: 

● Si vols, pots accedir al següent link on hi trobaràs activitats per            

aquesta setmana! 

https://innovamat.com/blog/ 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/
https://innovamat.com/blog/


        Escola Pau Boada 

● També ho pots fer descarregant l’aplicació Bmath       

(https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/)  

REPTE MATEMÀTIC 

● Estirat al terra o posa’t de peu, si ets capaç de fer-ho, i construeix               

amb el teu propi cos el màxim de números posibles (ho podeu fer             

amb família) 

LLENGUA 

CATALANA 

 

 

LLEGIM:  

● Des de l’editorial Barcanova ens ofereixen uns quants llibres per          

llegir. Si tens tauleta o ordinador i et ve de gust, aquí et deixo              

l’enllaç. Bona lectura si el fas servir! 

ENLLAÇ LECTURES BARCANOVA 

 

IMAGINA’T:  

● I si fossis un animal...Quin animal series? Perquè? 

● I un superheroi... Com series? Estic segura que tindrieu molts          

poders. Ja ens fem una idea… Conta’ns . 

 

QUÈ FAIG A CASA? 

● Cada dia faig una foto o escric una frase del més rellevant que             

m’ha passat al llarg del dia. Així després ho podré recordar i            

compartir-ho amb tots vosaltres. Podeu fer el mateix.  

Jo ja tinc pensada la d’avui! 

 

I TU, QUÈ FARIES QUAN TOT S’ACABI? 

● També podem fer-ho d’una altra manera. Heu vist el video que us            

hem fet per tots vosaltres? No us l’esperàveu,eh? La Montse ens           

ha donat una bona idea: 

➢ Podem agafar un recipient (qualsevol que hi hagi a casa,          

gran o petit) 

➢ Cada dia o quan us vingui de gust podeu posar allà el què             

faríeu quan poguéssiu sortir de casa. Què siguin coses         

realistes, eh? 

 

 

 

https://innovamat.com/ca/bmath-descarregues/
https://blog.barcanovainfantilijuvenil.cat/?p=2671&utm_campaign=campana-primaria-infantil-26-marzo&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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ORTOGRAFIA 

● Podeu continuar treballant amb el link de l’edu365 que us vam           

recomanar la setmana passada: 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

 

GRAMÀTICA 

● Demaneu ajuda als vostres familiars. Que us diguin dues paraules i           

intenteu formar frases. Desprès, detecteu el subjecte i predicat.         

Recorda que han de tenir un nucli!  

 

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

 

LECTURA 

● Si quieres leer a travès de la tablet puedes hacer una de estas             

lecturas y realizas los ejercicios de comprensión del final! 

https://www.orientacionandujar.es/2016/06/02/coleccion-lecturas-comprens

ivas-interactivas-primaria/ 

● Sinó también puedes coger cualquier libro que tengas en casa. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

● Lanza el dado y escribe una història: Anexo 1 
 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIAL 

 

 

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

● Recordeu què hem estat parlant de l’emergència climàtica? Us         

animem a fer aquest joc online que en parla, relacionant la           

biodiversitat del mar i el canvi climàtic:       

https://www.medusajones.cat/alumne.php 

 

LA MEVA FAMÍLIA 

● Us agradaria fer un còmic o una historieta breu per contar com és             

la vostra família. Si no us agrada pintar o dibuixar, podeu fer un             

collage (amb qualsevol material que teniu a casa: retalls de roba,           

reutilizable,...) o un rap. 

 

 

 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
https://www.orientacionandujar.es/2016/06/02/coleccion-lecturas-comprensivas-interactivas-primaria/
https://www.orientacionandujar.es/2016/06/02/coleccion-lecturas-comprensivas-interactivas-primaria/
https://www.medusajones.cat/alumne.php
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TAC   

Coneixes l’Scratch? Et proposem una activitat amb l’ordinador. 

Si vols, entra en aquesta pàgina web i fes una de les activitats proposades              

d’iniciació. 

http://www.niueduca.com/ca/2020/03/16/activitats-amb-scratch/ 

 

 

ANEXO 1 

 

Esperem retrobar-nos ben aviat. 

Atentament 
L’equip docent 

 

 

http://www.niueduca.com/ca/2020/03/16/activitats-amb-scratch/

