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TASQUES RECOMANADES SETMANA 23-27 DE MARÇ DE 2020 

NIVELL: 3r curs 

 

VALORS 

 

 

Realitza en família les activitats de l’agenda d’aquesta setmana!!! 

Pots presentar els personatges a la família i explicar com són. 

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

 

 

REPASSEM LES TAULES DE MULTIPLICAR: 

● A partir de l’agenda! 

● Amb un joc que t’inventis! 

● Pots crear la flor de la taula del 4 (recorda que és el doble de la del 

2) 

● 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). 
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GRÀFICA DEL TEMPS: 

● Dibuixa a l’agenda el temps que fa cada dia i després pots realitzar 

un gràfic de barres. 

 

APRENDRE AMB INNOVAMAT 

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

aquesta setmana! 

https://innovamat.com/blog/ 

LLENGUA 

CATALANA 

 

 

LECTURA 

● Heu vist ja la revista de l’escola? 

https://agora.xtec.cat/escolapauboada/general/ja-tenim-la-revista-

del-2n-trimestre-a-punt/ 

 

DESCRIPCIÓ 

● Per què no fas la descripció física i d’actitud d’un dels personatges 

de l’agenda? Ho pots fer oral o per escrit.  

● A continuació pots jugar en família a ser aquest personatge i actuar 

com ell/a. 

 

ORTOGRAFIA 

● Per treballar una miqueta l’ortografia pots fer un dictat. Prepara-te’l 

una miqueta abans. 

● També pots repassar el que hem treballat a classe amb aquest link 

de l’edu365: 

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

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

 

LEEMOS UN RATITO??? 

● Puedes leer cualquier cosa que te apetezca, que tengas en tu 

casa, que te haga ilusión… 

● Si quieres hacerlo desde la tablet puedes hacer una de estas 

lecturas y realizas los ejercicios de comprensión del final! 

https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios-3.html 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIAL 

 

EL PAS DEL TEMPS 

● Per què no busques una foto de petita o petit? 
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● Per què no demanes a la teva família que t’expliqui una anècdota 

d’aquella època? 

● T’enrecordaves d’això que t’han explicat? 

● Si vols pots recollir-ho en format de mural o en una llibreta. 

 

EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA: MÚSICA 

I PLÀSTICA 

 

 

PLÀSTICA 

● Per què no fas una manualitat aprofitant plàstics de rebuig?  

 

MÚSICA 

● T’inventes una cançó?  

 

 

Benvolgudes famílies, 

  

Segona setmana d’activitat física! 

● Recordeu que sempre abans i després de realizar activitat física hem de fer un bon 

escalfament i estiraments. 

 

● Joc de “La Oca”: 
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● Ballar amb la família, zumba kids !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

●  Recull de jocs: 

  

1. Terra, mar i aire: Terra ( ens quedem al mateix lloc on som ) Mar ( saltem a l’altra banda 

d’on som ) Aire saltem amunt i piquem de mans. 

  

2. Simón, simón diu...: Les coses que digui en Simón les haurem de fer...per 

exemple...Simón Simón diu que saltem ( haurem de saltar ) però si diu...Diu que saltem ( 

com que no ho ha dit el Simón no ho hem de fer ). 

3. Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser descoberts. 

  

  

● Treballar la motricitat fina: 

1. Aprendre i/o practicar com es lliguen els cordons de les 

sabates. 

 

2.  Aprendre i/o practicar com es doblega la roba.   
  
 

3. Jugar al joc del cordó amb les mans (adjuntem 

tutorial) 

https://www.youtube.com/watch?v=UQve5I0

6FO8 

  

Esperem retrobar-nos ben aviat. 

Atentament 

L’equip docent 

 

 

 


