
  
 

TREBALL PER A  3r  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia  30  de març 

MATÈRIA TASCA 

PARLEM AMB LA 
TUTORA 

PARLAREM I ENVIAREM DEURES 
Us propose un repte matemàtic que pensareu al llarg de la 
setmana i resoldrem el divendres, també podeu comprovar 
vosaltres la solució.  
Una lata de refresco contiene la tercera parte de un litro. 
¿Cuántas botellas de dos litros podrán llenarse con 35 latas? 

EMAT 

Podemos hacer la rutina : 
Para empezar: 

- Cálculo mental (no es necesario la rueda numérica) 
haciendo tú de profesor y los papás o hermanos de 
alumnos.( ej. 6+12?  pienso..., preparo... i digo ) 

- Problemas orales muy sencillos (de sumas y restas) 
 

Ficha DÍA 96 - Conozco los cuadriláteros 

NATURALS 
Planifiquem un menú saludable per a la familia, pots utilitzar 
una graella com la de l’activitat 1 pàg. 66 del llibre, o un altra 
que t’agrade més. Ja em direu si l’heu complida! 

 

Dimarts dia 31 de març 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. Corrección actividades semana 2: correcció tercer 
b. Repasar la rutina. 
c. Hacer el Home Schooling de la unidad 4, escucharlo y 

escribir las palabras. 
d. Repasar los pasados de los verbos vistos durante el tema 

(los tienen copiados en la libreta en una lista). Ya hay que 
empezar a saberlos (tanto oral como escrito). 

e. See the link about describing animals   

CASTELLÀ 
Los heterónimos. Ortografía: La b en los verbos (pág 174) 
Actividades 1,2,3,4,5 de la página (copia los enunciados) 

ARTÍSTICA El Museu a Casa. Hervé Tullet.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-Po7yzIZfpr7PWq9ugDkRWZuBMMbN0fE
https://bit.ly/2WzTe9c
https://bit.ly/2WzTe9c
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet/video/298054738


  
 

Dimecres, dia  1 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM PARLEM 

DE LLIBRES 

ESTA TASCA POT DURAR VARIES SETMANES 

Podem continuar llegint Les Vacances de Saïda o qualsevol 

altre llibre que tingueu a casa. I fer un xicotet resum escrit o en 

àudio i passar-los entre vosaltres per whatsapp . 

EMAT 

En el cuaderno de mates: Proponer 3 problemas y resolverlos, 

os puede servir la fotocopia que repartimos el último día. 

Ficha DÍA 99 - Cálculo con decimales. Puedes utilizar las tablas 

del final del libro. 

VALENCIÀ 

El verb: la persona i el nombre: Pàg 164,165. Còpia amb bona 

lletra, els requadres en blau i resol les activitats: 1,3,4,5,6,7 

(sense els enunciats) 

 

Dijous, dia  2 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. Rutina 
b. Ejercicios páginas 185 (comprensión lectora y vocabulario) y 

186 (comprensión oral). 
c. Expresión escrita de la página 176-177 Describe “your 

favourite animal” siguiendo la siguiente estructura: 
 

____________s are my favourite animals because… 
 

They are…(+adjectives) 
They live in….(sea, mountains…) 
They have got…,….and….(+ parts of the body) 
They eat… 
They can…and…(actions) 
Podemos añadir otras ideas que se nos ocurran. 

C.SOCIALS 

Els mapes i els plànols, activitats 1,2,3,4,5 pàg. 59. 

Pots construir un pluviòmetre (pàg 45 del llibre) i registrar la 

pluja diària durant una setmana i amb un termòmetre la 

temperatura. 

Podeu continuar treballant els mapes de la setmana passada 

per aprendre’ls millor.  

ART El Museu a Casa. Hervé Tullet.  

 

 

https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet/video/298054738


  
 

Divendres, dia 3 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
Actividades 1,2,3,4,5,6,8 pág 175 (sin copiar los enunciados, 

pero sí las oraciones) 

JOCS 

MATEMÀTICS 

EMAT 

Fer un gran mural amb la classificació dels triangles  i 

quadrilàters. Pots utilitzar: cartolina, paper xarol, folis de colors o 

pintar-los tu. 

PARLEM AMB LA 

TUTORA 

Resolució del repte. 

Esta vegada hi ha un poc més de tasca pero feu el que pugueu, 

el que no s’acabe serà per a la pròxima setmana. 

Ja em direu com ha anat la setmana! 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA (SI PODEU) 

 ES DESCANSA DE FER TASQUES EL DISSABTE I EL DIUMENGE 

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU angeles@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 


