
 

 

 

  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL 16 AL 27 DE MARÇ 
3r DE PRIMÀRIA 

 

LLENGUA CATALANA 

 Llibre de Tot Tallers: pàg. 66, 67, 68 i 69. 

 Acabar d’escriure o de passar a net els contes o poemes per Sant Jordi. 

(Opcional): Fes un trencaclosques a casa. Explica a la llibreta de quin 

trencaclosques es tracta, quin dia l’has fet, quantes peces té, amb qui l’has fet, 
quanta estona has trigat, si t’agrada o no fer-ne i per què ( escriu unes 6-8 línies 

aproximadament). 

 

LLENGUA CASTELLANA 

 Acabar els exercicis que havíem de fer a la llibreta de castellà sobre: los verbos 

en pasado (terminados en  -aba). 

 Llibre Tot Tallers 3: pàg. 52, 53, 54 i 55.  (Los tiburones) 

 

LLENGUA ANGLESA 

 NAVIO: Fer totes les plataformes de la Unit 4. 

 Fer la fitxa que vam entregar l’últim dia d’escola. 
 Veure alguns vídeos i sèries de dibuixos animats en anglès. Us adjunto algunes 

recomanacions: 

Dibuixos animats a Youtube “Martha speaks”: 
https://www.youtube.com/channel/UC9X5Cb72t8fQuUPl8RnMAsA 

Web de National Geographic amb jocs i videos educatius: 

https://kids.nationalgeographic.com/ 

Dibuixos animats “Word Girl” a Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZI2CrWpjjz4&list=PLdE6O7BklPXLfdJUAzIMfMWF

lp8F55REH 

Dibuixos animats de “Doki Adventures” a Youtube i també a Netflix: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7Sooq0XT-g&list=PLrSHlO0bHqFrHfyzsM6l-47-

qDGOchwbE 
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MATEMÀTIQUES 

 Repassar les taules de multiplicar.  

 https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ (jocs online per repassar les 

taules de multiplicar) 

 Fer la fitxa de multiplicacions que vam donar el divendres. 

 Realitzar les tasques dels documents adjunts per repassar sumes, 

multiplicacions, perímetres i àrees (Si no les podeu imprimir, les podeu fer en 

un full posant només les respostes, no cal que copieu els enunciats). 

 

CONEIXEMENT DEL MEDI 

 Acabar les activitats del dossier de músculs i ossos. 

 https://clic.xtec.cat/projects/ossosmus/jclic.js/index.html (jclic activitats online 

dels ossos i músculs) 

 https://clic.xtec.cat/projects/medinat3/locomot3/jclic.js/index.html (jclic 

activitats online de l’aparell locomotor) 

 

MÚSICA 
Aprofita per escoltar música Pop de tots els temps i si et ve de gust… Gaudeix-la 

ballant!! 

Ben segur que la música et serà molt útil per a passar una estona agradable i divertida. 

 

PLÀSTICA 
 Bon dia nens i nenes.  aprofiteu aquests dies i trobeu en documents adjunts tota la 

proposta de Plàstica per anar fent la nostra programació. Us estimo! 

Gaudiu d´aquests dies. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 En aquest enllaç trobareu JOCS ONLINE sobre l’Educació Física. Us recomanem 
l’apartat LUDOLAND per CM, tot i què podeu jugar a jocs d’altres nivells: 

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/alumnos.html 

 Aquí teniu alguns vídeos per tal que us mantingueu ben actius a casa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o&list=RD6QOI1RRUL8o&sta

rt_radio=1 
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https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

EDUCACIÓ EN VALORS 

(Opcional): Escriu un petit diari en  fulls en blanc o bé a l’ordinador, explicant una 
miqueta el teu dia a dia: com et sents, com estàs passant el temps a casa, quines 

activitats estàs fent… Si ho fas a l’ordinador pots guardar-ho en un pen i portar-ho a 

classe. 

 

Aquests dies són una mica diferents per a tothom i hem d’intentar veure les coses 
positives, aprofita per fer coses que normalment no tens temps de fer i gaudeix de 

les persones que tens al teu voltant. De ben segur que tot es solucionarà i ens 

podrem tornar a veure aviat! 

 

Equip de mestres de 3r 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY

