
3r DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 

  

DIVENDRES 24 

 Mates:  

“Juga i aprèn” : 
Activitat per a calcular 
ràpid on line , “+, - i x” ... 
segueix el link: 
http://math.cilenia.com/ca  
 
Música: 
 
CANÇÓ: 
La llegenda de Sant Jordi 
LLENGUATGE  
 
MUSICAL (joc) 

 Ritme: repàs 

negra, corxera i 
silenci 

 Melodia: atrapa 

les notes 
 

AUDICIÓ (joc) 
Instruments de corda 
bàsic 
Instruments de percussió 

 

HORT: AVUI SORTIM 
D’EXCURSIÓ a la 
comarca de la Garrotxa 
i visitem la seva capital 
Olot i Sta Pau. 
Mira aquest vídeo de la 
comarca de la Garrotxa. 
https://www.youtube.com/
watch?v=KT5B2Fy6iCQ 
Dibuixa en un full 5 
icones de coses que 
podem visitar a Olot.I a 
sota dibuixa un cistell 
amb 5 productes típics 
de la zona.. 
A l’hora de sopar parla 
amb els pares sobre Olot, 
que t'expliquin les seves 
experiències…. 
Posa el full a la nevera i 
proposa als pares anar-hi 
aquest estiu i comprar els 
productes de proximitat 
que has posat al cistell. 
 
Religió 
Vídeo, vinyeta o cançó, tu 
tries com fer-ho! 
Fitxa núm. 1 
 

Mates (Geometria):Busca 

les activitats de 
geometria en aquest link: 
https://blocs.xtec.cat/eras
et/tercer/ 
 
Llengua anglesa 

 
Trobareu les propostes 
en aquest enllaç: 
https://blocs.xtec.cat/thea
mazingenglishuniverse/4-
mars/ 
 
Medi Natural 
Trobareu les propostes 
en aquest enllaç: 
https://blocs.xtec.cat/abito

feverything/tercerconfinat/ 

Català: 
Per Sant Jordi tria un 
poema, llegeix-lo, recita’l 
a la família,  si vols pots 
copiar-lo amb bona lletra 
en un full blanc i fer un 
dibuix, i compartir-ho al 
mur de tercer. 
Pots consultar poemes 
de la Joana Raspall: 
 
https://clic.xtec.cat/projec
ts/jraspall/jclic.js/index.ht
ml 
 

 
 
Fes una rosa de Sant 
Jordi, si és amb materials 
reciclats millor, per 
penjar- la al balcó o a la 
finestra de casa. Feu una 
foto i la compartim al 
padlet o me l’envieu ;) 

 

CATALÀ: En aquest 
enllaç trobaràs 35 
frases i il.lustracions de 
personatges cèlebres. 
Tria les 10 que 
t’agradin més, copia-les 
amb molt bona lletra en 
un full, fes-hi algun 
dibuix, un títol ben 
bonic, decora-ho i quan 
ho tinguis a punt, 
assages la lectura amb 
veu alta i bona 
entonació i … fes la 
lectura de les frases 
davant dels teus pares i 
germans. 
https://natibergada.cat/34-
frases-celebres-
il%C2%B7lustracions-sobre-
lectura 

 
Educació Física: 
Educació Física:Mou el 
cos en companyia: 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ls_FWxWo9PI 
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