
  
 

TREBALL PER A  3r  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

PLANIFIQUEM LA 
SETMANA 

RETO DE LA SEMANA: ¿Cúal es el siguiente número de la 
serie 1,2,4,5,7,8,10,11? 
Videollamada 

EMAT 
Ficha Día 111. Calculo áreas. Resolver las actividades pág. 
146,147. Volver a jugar al juego de cubos del dia 36 (libro 1º) 

NATURALS 
La matèria i les seues propietats. Llegir la pàg 72 del llibre i 
fer el resum. Posa atenció a la lletra negreta. Este treball me'l 
enviareu per correu 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

Los alumnos se conectaran a través del mismo enlace: 
https://meet.google.com/eum-grxe-ooz 
a. Rutina: dictado de frases y números 
b. Going to: actividades de la pàgina 194 
c. Verbos en pasado (dictation) 
c. Expresión oral: talk about my family 
e. Explicación del trabajo del jueves 

CASTELLÀ 
El verbo II pág.189. Lee el texto y resuelve las actividades 
1,2,3 y 4 de esa pág. 

ARTS I 
CREATIVITAT 

És hora de crear “l’expo ideal” a casa. Junteu totes les obres 

que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i decoreu una paret, una 

finestra o presenteu-la d’una forma creativa.  

 

Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal 

de nom de l’alumne”.  

Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra 

vostra detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als 

museus.  

Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto 

de la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo 

(1-2 min) i penjar-la de la vostra carpeta personal.  

 

Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que 

han fet també el mateix treball que vosaltres.!. 

EXPO IDEAL 

https://meet.google.com/eum-grxe-ooz
https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0


  
 

 

Aquesta activitat durarà dos sessions d’art, és a dir, podeu 

acabar-la el dijous. 

 

 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM 
Ens conectarem per donar classe d’EMAT amb el següent 

enllaç: http://meet.google.com/zrc-obmu-iej 

EMAT Ficha 110. Comparo fracciones. Juego de cubos 

VALENCIÀ 
La s sorda. Estudiar bé la pàg 182, copia el requadre i fer les 

activitats 2 y 3 dd’eixa pàg. 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

a. Dibujar su “family tree” (árbol genealógico) utilizando (o 
inventando nombres si es necesario) las siguientes 
palabras/miembros: Grandma, Grandpa, uncle, auntie, 
brother, sister,Mom, Dad, cousin. Por ejemplo: Lis/cousin 

b. Comprensión lectora. Páginas 200 y 201 

c. Home schooling: pàgines 192 y 202 (ejercicio de sopa de 
letras de la pàgina 207 para practicar) 

SOCIAL 

TEMA 5: El treball i les activitats econòmiques.Llegir pàg 86 i 87 

a) En quin sector de producció treballen els teus pares? 

b) Dibuixa als teus pares en el treball. 

ARTS I 

CREATIVITAT 

És la mateixa activitat del dimarts. Podeu veure els següents 

curtmetratges 

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1. Un curtmetratge per a reflexionar quan important és 
ajudar als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 
 

2. El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

 

  

http://meet.google.com/zrc-obmu-iej
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4


  
 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

Las preposiciones mirar la pàg 190 del libro y  memorizarlas. 

Busca todas las preposiciones que encuentres en la pág. 183 

de la lectura y escríbelas  en el cuaderno.. 

EMAT 

Ver en Clan tv el Capítulo 11 Matemáticas (del min.13 al 18) 

Ficha: Día 124: Uso de la multiplicación y la división 

(resuelve solo las pág.182, 183) 
 

 Este treball me'l enviareu per correu  

PARLEM I 

ENVIEM EL 

TREBALL 

Recordeu enviar aquelles tasques que teniu marcades 

 

 

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

