
  
 

TREBALL PER A  3r  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 6  d’abril 

MATÈRIA TASCA 

PARLEM AMB LA 
TUTORA 

Parlarem per planificar la setmana i enviarem els deures. 
Ací us presente el 2n repte matemàtic que resoldrem el 
dimecres o podeu comprovar-ho vosaltres mateixos: 
“Álex y su hermano han ido a comer a una pizzería. Álex ha 
partido su pizza en ocho trozos y se ha comido seis. Su 
hermano ha dividido su pizza en cuatro trozos y se ha comido 
tres. ¿Quién ha comido más porción  de pizza?” 

EMAT 

10 minutos para empezar, como en la clase, y tú eres eres el 
profesor: 

- Cálculo mental: ej. 7x 8, pienso’…,preparo?’… y digo? 

- 3 Problemas orales sencillos, ej: En una caja hay 10 clips 
¿Cuántos clips hay en cinco cajas? 

Ficha DÍA 100: Identifico cuerpos redondos (Recuerda: 
cilindro, cono y esfera) 

NATURALS 

Experiments que pot practicar a casa: 
 

 Com funciona el coronavirus amb el sabó? per això és tan 
important rentar-se les mans amb freqüència  mira el 
vídeo1 

 Repassa les pàgines 20 i 21 de Naturals: la fotosíntesi. 

 Com absorbeixen les verdures les sals minerals de l’aigua. 
Mira el vídeo2 

 

Dimarts dia 7 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. Corrección actividades semana 2 
b. Ver el video “pets around the world “ 

https://www.amco.me/homeschooling/programas/3_4_
grado/ingles.php 

c. semana 1, clase 2 (se os propondrán actividades que 
podéis hacer) 

d. Paisaje de aprendizaje (seguro que les encantará esta 
actividad) 

CASTELLÂ 
Haréis los DICTADOS 18 y 19 para trabajar la ortografía: “la 
letra b en los verbos” página 174 del libro (OJO que estamos 
en castellano)  

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8
https://www.youtube.com/watch?v=jszVrDld-ro
https://drive.google.com/open?id=190HDoP2FPkSUHKemSuxuoyZp8GQOxPxY
https://www.amco.me/homeschooling/programas/3_4_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/3_4_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/3_4_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/3_4_grado/ingles.php
https://view.genial.ly/5e69102b82b5130fe3595451


  
 

ARTS 
Activitat 3 d’Hervé Tullet dins del projecte “El museu 
imaginari”. Al whatsapp rebreu el vídeo sencer i en Ed-voice, 
rebreu les instruccions pas a pas.  

 

Dimecres, dia 8 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Activitat que  ha de durar varies setmanes: 

Continua la tasca de lectura de llibre que has triat i les activitats 

que el proposava la setmana passada. 

EMAT 

Ficha DÍA 101: Mido longitudes con decimales. Pero atención 

NO utilizar la escalera de conversión de unidades sino, con uno 

o varios metros. Ellos han de deducir  la conversión a dm i cm. 

VALENCIÀ 
Lectura y comprensió del tema 9: LA FUGIDA, després de llegir 

la lectura resoldràs al quadern les activitats 1,2,5,6 pàgina 161. 

 

PROPOSTES DE  RECURSOS PER A SETMANA SANTA 

Vos adjuntem tot un seguit de recursos per si vos resulten útils per a este període de 
vacances. Són activitats interactives i divertides, per a distreure’s. Algunes per a 
jugar de manera online o en família,  i al mateix temps aprendre.  

MATÈRIA TASCA 

VALENCIÀ 

- Recull de còmics (Camacuc-en valencià) Podeu baixar-lo, 

llegir-lo, etc →  http://camacuc.com/fulleja-la-revista/ 

- Web de Poesia infantil → http://bibliopoemes.blogspot.com/ 

- Plataforma de lectura TA-TUM 

MÚSICA Entreteniment musical gratuït durant la quarantena.  

ART 

- Arte en la escuela. Propostes de manualitats. 
 

- Crea la teua ciutat imaginària digital 
- Visita els museus més importants del món:  

- Pinacoteca di Brera  
- Galleria degli Uffizi - Firenze 
- Musei Vaticani - Roma. 
- Museo Archeologico - Atene 
- Prado - Madrid 
- Louvre - Parigi 
- British Museum - Londres. 
- Metropolitan Museum - New York. 
- Hermitage - San Pietroburgo. 
- National Gallery of art - Washington 

 

http://camacuc.com/fulleja-la-revista/
http://bibliopoemes.blogspot.com/
https://www.lacaixetamusical.com/entreteniment-musical-gratuit-durant-la-quarantena-del-covid-19/
http://arteenescuela.blogspot.com/
https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/my-imaginary-city
https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.nga.gov/index.html


  
 

MATEMÀTIQUES 

 Sempre poden practicar, comparar  i aproximar amb els 
diners i amb els tiquets de compra (números decimales) 

 També prendre la temperatura corporal, del forn, de l’aigua 
del bany... i portar registres diaris. 

 Podeu fer dictats dibuixant figures geomètriques: ex. un 
triangle equilàter, un pentàgon regular …. 

 Jocs amb les taules de multiplicar com els dels cubs, 
matijocs,o es.ixl.com (ara ja no tenen excusa han de saber-
les) 

 Jugar amb les hores i moltes coses més al blog: 
https:/unapizcadeeducacion.com (juego para repasar las 
horas) 

EN QUALSEVOL 

DE LES TRES 

LLENGÜES 

Moltes lectures i que els agraden, desprès, que us conten el que 

han llegit de manera oral o gravant-ho amb el mòbil o fent un 

video, inclús es poden disfressar dels personatges.  

Podeu participar tota la família i fer un xicotet teatre: escriure els 

textos, fer els decorats… i tot allò que us puga divertir 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   angeles@cdstana.com 

Besets i molts ànims!! 

 

https://es.ixl.com/
https://unapizcadeeducacion.com/
mailto:guillermo@cdstana.com

