
 

CURS 
3r 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Mates: 
1)Consultar el tutorial per 
saber multiplicar: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=rT0wSZ9yeAc 
 
2)Inventar multiplicacions 
d'una xifra sense portar i 
portant (poden crear-ne 
amb l'ajut de la pàgina: 
https://www.mclibre.org/c
onsultar/primaria/multiplic
aciones/index.php?langu
age=es_ES). 
 
 
 
3) Inventar i resoldre 
problemes d'una i/o dues 
operacions. (posant 
dades/operacions 
/resposta) 
 
 
 
 
Català: 
 

Cas de tenir el llibre de Socials: 
(Llegir Tema 4 "Vivim en societat" 
els 2 apartats de conviure en 
família i a l’escola :  
Fer les activitats següents: 
 
Pàgina 53 Exercici que diu... Fes 
una llista amb totes les tasques de 
casa en què sols col·laborar 
habitualment. Després reflexiona 
sobre si realment ajudes a casa 
tant com ho hauries de fer i explica 
què pots fer per millorar. 
 
Pàgina    54    Exercici que diu... 
"Quines normes de convivència 
escolar es veuen en aquests 
dibuixos?" 
 
 
HORT: 
 
Mira aquesta vídeo que van fer dos 
alumnes: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
ruSe3kpz8gw 
 
Escriu tot el que diuen de l’ Àloe 
Vera i les seves propietats.Busca a 

Educació Física:  
Posem en marxa el 
cos amb… 
https://www.youtube.c
om/watch?v=JbxDwa
Gwi2Q 
 
I una mica de ioga 
amb l’ajut d’un vídeo 
de tv3: 
 
https://www.ccma.cat/t
v3/alacarta/tot-es-
mou/ioga-per-
nens/video/5883191/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música: 
 
Fes les propostes de 
música que tens en el 
full adjunt. 
 

Estructures 
lingüístiques 
(verb/acció)  
1) LLibre de Català 
 Tema 5: Llegir de la 
pàgina 87 "el verb" i 
copiar el quadre "i" 
sobre el verb; fer 
exercici 13 
 
2)Proposta de Joc de 
mímica amb cartronets 
de verbs. En català 
/castellå (imitar amb 
gestos l’acció del verb 
que la família hauria 
d’endevinar) 
Llistat d'exemples de 
verbs (accions) 
d’ahir/avui/demà : 
https://drive.google.co
m/file/d/0B9pKlAR1VO
dJQ0NrNmlGalBHZ1U/
view?usp=sharing 
 
 
 
 
Llengua anglesa: 
 

 Lengua castellana 
:ortografia  
“ORTOGRAFÍA: LAS 
PALABRAS CON Y Y CON 
LL” 
Clasificad estas palabras 
según si se escriben con y 
o con ll.  
Seguid los pasos: 
 
• Leed atentamente las 
palabras. 
• Rodead con el color rojo 
la grafía y y con el color 
azul el dígrafo ll. 
Ejemplos: 
leyenda  llave  lluvia  valle  
yate  medalla 
payaso  rayo  bocadillo  
yegua  yogur  caballo 
• Ahora, clasifícalas en esta 
tabla: 
Se escriben con y Se 
escriben con ll 
• Memoriza cómo se 
escriben las palabras 
anteriores. 
¿SABÍAS...qué? : 
La pronunciación de la letra 
y y el dígrafo ll es muy 
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Busca una notícia que 
expliqui una acció que 
ajudi a lluitar contra el 
coronavirus. 
LLegeix-la, fes-ne un 
resum i valora l'esforç de 
la gent que ha fet aquesta 
acció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

casa si tens algun producte amb 
àloe vera. 
Dibuixa també la planta. 
 
Estudia una planta que tinguis a 
casa. 
 
1) Busca el nom 
2) Dibuixa-la o fes-li una foto 
3) Busca d’on és nativa 
4) A quin lloc de la casa la tens, i 
per què? cara nord? cara sud?.... 
5) Quantes vegades es rega? 
6)Quines propietats té? 
……. 
 
 
Ara ho escrius tot, fent un petit 
resum i sigues ara l’encarregat d’ 
aquesta planta. 
 

Medi natural: 
 
Fes les propostes de 
naturals que tens en 
el full adjunt. 

Fes les propostes 
d’anglès que tens en el 
full adjunt. 

parecida y es muy  
importante no confundirlas. 
 
Estudia las  
palabras más frecuentes 
para no cometer errores. 

 

 


