
 

 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 

3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ DE 2020 

 

Llengua Catalana -DIA 1:  

Llibre de Llengua Catalana del segon trimestre: 

- Rellegir les pàgines 92 i 93,  i de la pàgina 

94 “Entenem el que llegim” fer els 

exercicis 1,2,3 i 4. 

 

- DIA 2: 

Llibre de Llengua Catalana del segon trimestre: 

- Pàgina 95: Copiar la “i” (definició prefixos 

i sufixos) i fer exercicis 8 i 9. 

 

-DIA 3: 

Llibre de Llengua Catalana del segon trimestre: 

- Llegir pàgina 96 i fer els exercicis 11 i 12 

de la mateixa pàgina.  

 

(Tots els exercicis es fan a la llibreta de línies, 

sense copiar els enunciats  en llapis). 

 

Lengua Castellana Libro de Lengua Castellana del segundo 

trimestre: 

-Lectura páginas 102 y 103. Copiar los recuadros 

(rojo y verde) pág. 102 y la “i” pág. 103 

(definición de artículos). Hacer ejercicios 10, 11 y 

12 pág. 103. 

 

-Para practicar  los artículos: 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/a

rticulos/determinados-1 

 

-Lectura página 104. Copiar la “i” (teoría g, gu y 

gü) y hacer ejercicios 13 y 14. Copiar el dictado y 

prepararlo. 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/articulos/determinados-1
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/articulos/determinados-1
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-Para practicar los sonidos g, gu, gü: 

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-

G-J.html 

 

(Todos los ejercicios se hacen en la libreta de 

líneas, sin copiar el enunciado, en lápiz y las 

palabras en negrita se copian en color). 

 

Matemàtiques 

 

-Fitxes d’exercicis 11, 12 i 13 (els qui no les 

tinguin fetes, de l’apartat de càlcul i operacions). 

Pàgs. 85, 86, 87, 88, 89 i 90). 

 

-Entrar al Moodle de l’escola 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moo

dle i anar a Matemàtiques de 3r. Al tema 7 

trobareu una fitxa en Word que es diu MESURA 

EL TEU COS. Els que tingueu ordinador la 

podeu descarregar i omplir digitalment (no cal 

imprimir-la). Els que no tingueu ordinador, 

copieu els apartats en un full de la llibreta de 

Matemàtiques i la ompliu allí.   

 

-He posat un enllaç a un vídeo (VIDEO DE 

MESURA) a on, amb l’ajuda del Marc, us 

explico una mica com podeu fer les mesures.  

 

English 

 

Finish the portfolio Unit 5 By the sea. Do 

exercises 6 and 7. 

 

Medi Social 

 

- Entreu al Moodle de l’escola 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragon

a/moodle/ i consulteu el Tema 5 de 

l’assignatura Coneixement del Medi 

Social.  POSEU EL VOSTRE USUARI I 

CONTRASENYA  
(USUARI nom.cognom, CONTRASENYA 

nom+número de llista) . Heu de mirar un 

vídeo sobre la Lluna i contestar les 

preguntes que us hem fet al qüestionari que 

es diu QUANTES COSES SAPS DE LA 

LLUNA. 

 

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-G-J.html
https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-G-J.html
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/
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Medi Natural 

 

Fitxa repàs:  

https://drive.google.com/file/d/1tCAV18EXxh2H

T8AEwSylhy2BaJydTNlA/view?usp=sharing 

 

E.F 

 

Per realitzar tota la família. 

Material: tovallola per la suor, ampolla d’aigua i 

estoreta o tovallola de platja, peses (només 

adults) (bricks o ampolles d’aigua), piques (pal 

d’escombra, de fregar), gomes elàstiques, 

cordes... 

També pots aprofitar per crear el teu propi 

material. 

https://drive.google.com/file/d/1-

8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?us

p=sharing 

 

Plàstica -  

Arts & Crafts 

Dibuix efímer amb farina. 

Practicar el dibuix d’edificis en perspectiva-

volum amb farina. Marcar el punt de fuga, la línia 

de l’horitzó i la silueta de l’edifici. Un cop això, 

fer les línies fins al punt de fuga i acabar els 

detalls. 

Veure exemple aquí: 

http://www.kizoa.es/Editar-Vídeos-Movie-

Maker/d314436199kP990154069o2l1/artscrafts-

dibuix-en-perspectiva-3rep  

Un cop fet, fotografiar-ho (ex. amb el mòbil dels 

pares i mares) i fer arribar una fotografia del 

resultat de l’obra i el nom i cognom de l’alumne/a 

a: nuria.peiro@tarragona.escolateresiana.com  
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