
  
 

TREBALL PER A  3er  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27d’abril 

MATÈRIA TASCA 

9:30h 
COMUNICAR-NOS 

Llegireu les activitats programades de la setmana (que és 
més curta perquè el divendres és festiu) per si hi ha dubtes i 
els aclarirem per EDVOICE o whatsapp. 
És IMPORTANT seguir les instruccions que acompanyen a 
cadascuna de les tasques, per a que els alumnes puguen fer-
les de manera autònoma.  
Voldria que preparàreu una expressió oral per enviar-me-la el 
proper dilluns, en la llengua que preferiu, sobre el tema: 
 “Qué ha suposat estar de confinament i ara poder eixir un 
hora al dia de casa”.  
Primer l’haureu de preparar per escrit, després la practiqueu 
davant d’algú i al final la graveu amb audio o vídeo per enviar-
la i jo la registraré com una expressió oral. 
 

EMAT 

RETO: Pau tiene 2 € y compra una megapiruleta por 1€ y 20 
cts. Si sabemos que le dan tres monedas de cambio, ¿qué 
monedas recibe? (lo resolveremos el jueves)  
Fitxa DÍA 106: Aplico decimales.  
IMPORTANTE el alumno que tenga dudas ha de resolver las 
actividades manipulativamente, com dinero o metro… 
Los tres problemas, página 129, resolverlos todos en el 
cuaderno utilizando la plantilla de resolución de problemas o 
los pasos de la página 42 del libro. 

NATURALS 

Anem a parlar de la matèria, llegir bé la pàgina 72 del llibre i 
després contar-li-ho a algun company (queda amb ell) i ell 
que t’ho conte a tú. Si no et comuniques amb ningú pots fer-
ho amb algú de la família. 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

9:30h AMCO 

Clase online:  
Recordamos que nos conectamos para realizar esta clase si 
es posible (si algún alumno no puede y tiene alguna duda se 
puede poner en contacto conmigo para buscar otro 
momento).  Acceder a través del siguiente  enlace: 
https://meet.google.com/raa-vjbd-umb 
a. Presentación del modo de trabajar y “feedback” de los 

alumnos. 
b. Rutina: frase del día. 
c. Home Schooling: páginas 192 y 202. 

https://meet.google.com/raa-vjbd-umb


  
 

CASTELLÀ 

Después de leer La leyenda del Rey Arturo hacer un 
resumen en el cuaderno y recuerda con buena letra, título 
destacado. Pon atención y separa los párrafos con puntos y 
aparte. 
Este trabajo hay que enviarlo a mi correo y yo lo registraré 
como una expresión escrita. 

ARTS 

Ací teniu la descripció de l’activitat. Continuem amb l’autor 
Herve Tullet. Igualment podeu accedir a la web de l’autor amb 
aquest enllaç  EP_Creation_les taches (està en la segona 
pàgina) on està la mateixa activitat. 
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-

tullet 

El password es: Tobo Studio. 

Si no teniu temps podeu acabar-la per al dijous.  

 

Dimecres, dia 29 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

9:30 TUTORIA 

Ens comunicarem per Hagout Meet, ja us enviaré l’enllaç, esteu 

atents a l’hora, per fer una classe online de Matemàtiques. 

Prepareu tapons o monedetes que treballarem “la división i los 

números mixtos”  

EMAT 
Ficha día 108: Conozco los números mixtos. 

Prácticas de la división 

VALENCIÀ 
HEM APRÈS (pàg 171 del llibre). Llig bé el text i respon a les 
preguntes copiant els enunciats. 

 

Dijous, dia 30 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. Home Schooling, páginas 192, 202. 

b. Verbos en pasado: verbos que aparecen en la página 214. 

c. Comprensión oral página 191. 

d. Canción: numbers  

SOCIALS 

Activitats  final del tema pàgina 62, sense copiar els enunciats 

però llig bé i posa atenció. Allò que no sàpies busca la 

informació al llibre.  

ARTS Mateixa activitat del dimarts. Podeu acabar-la. 

 

 

 

https://www.bosquedefantasias.com/recursos/leyendas-cortas-para-ninos/leyenda-rey-arturo
https://drive.google.com/open?id=15FERG5RRDICjtFHtRd7OfgQuSv23VaiO
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet
https://vimeopro.com/expoideale/lexpo-ideale-avec-herve-tullet
https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y


  
 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 FESTIU - DIA DEL TREBALLADOR 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   angeles@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

mailto:guillermo@cdstana.com

