
Bones alumnes de 3r A i B Peter Pan i Mag d’Oz !!!  

Com aneu de salut? Esperem que tots/es estigueu super bé, nosaltres de moment             
també. Aquí a casa seguint els consells que ens diuen els experts. Es fa molt estrany tot                 
plegat, és la primera vegada que ens trobem amb un fet així, però hem de seguir els                 
consells que ens diuen els metges i tenir molta paciència i creure molt als pares. 

Hem d’ajudar molt a casa i fer les nostres tasques diàries, nosaltres a casa també les                 
fem. De moment us hem deixat enllaços per poder fer activitats online i també per               
escoltar i veure programes i llocs molt interessants sense moure’ns de casa.  

També podeu anar llegint els llibre de “Mister Rumba” i “Mala malísima , Marta”, podeu               
dir a casa que us marquin un tros (10 línies) i el practiqueu en veu alta durant una                  
setmana i llavors els hi llegiu als vostres pares. Veuran que ho feu molt bé!!!  

Us enviem molts ànims i a disfrutar de moments amb família, fer jocs de taula, veure                
pelis, fer receptes de cuina... i tenir molta paciència que és la mare de la ciència!!  

Aquí us passem aquestes adreces:  

● Coneix i repassa el concepte de multiplicació, la multiplicació per 0, 1 i 10, dobles i 
triples, expressions matemàtiques, etc.: 
http://www.clarionweb.es/3_curso/matematicas/mate305/mate_305.htm  

● Per conèixer una mica els animals i la seva classificació: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-medi/els-animals  

● També us fem arribar una adreça de l’àmbit musical: 
https://aprendomusica.com/lenguaje.html  

● I un enllaç amb tasques de llengua anglesa: 
https://drive.google.com/drive/folders/1muEMy1CwgxJyevw88sAIvmezSyuk9s 
WR?usp=sharing  

Davant de la necessitat de poder disposar d’un canal de comunicació més 
individualitzat amb els alumnes, us fem arribar també la nostra adreça de correu 
electrònic, donat que els mitjans de comunicació que fem servir habitualment en 
aquesta situació no es poden utilitzar. 



També podeu veure a l’enllaç següent un conte sobre el Coronavirus i després ens 
podeu enviar al correu un text explicant el conte i donant la vostra opinió. Esperem 
rebre els vostres escrits! https://beteve.cat/agenda/conte-del-coronavirus/  

Molts petons i abraçades online de part de la Carme i l’Anna !!  


