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3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana Hem posat a la vostra disposició una sèrie de 

recursos a la pàgina web de l’escola 

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

dle/course/view.php?id=59) a l’apartat de Català 

per tal de donar-vos més recursos per treballar, 

entretenir i gaudir amb la Llengua Catalana. 

Hi ha un apartat amb molt material per a que 

pugueu complementar tota la feina que us anem 

donant, es diu MATERIAL AMPLIACIÓ 

PELS ALUMNES, i a part hem creat un altre 

tema a sota amb ENLLAÇOS D'INTERÈS, a on 

trobareu encara més recursos a la xarxa. Esperem 

que us siguin d’ajut.  

 

LA FEINA PROGRAMADA ÉS: 

Llibre de Llengua Catalana del segon trimestre: 

 

-Pàgina 97 (continuem amb la concordança de 

l’adjectiu) fer exercici 13. 

 

-Pàgina 98 (Tipus d’oracions), llegir i fer exercici 

15. 

 

-Pàgina 99 (Practica) fer els exercicis 1, 2, 3. 

 

-Pàgines 102 i 103. Lectura pàgina 102 i fer 

exercicis 2, 3,4 i 5. 

 

(Tots els exercicis es fan a la llibreta en llapis i 

sense copiar enunciats). 

 

Lengua Castellana Libro de Lengua Castellana del segundo 

trimestre: 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=59
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=59
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-Página 105 (La derivación). Leer teoría y copiar 

la “i”, hacer ejercicios 15, 16 y 17. 

 

-Página 106 (Practica). Hacer ejercicios 18, 19, 

20 y 21 en la libreta de líneas. 

Copiar el dictado y prepararlo. 

 

Para practicar la teoría que se va trabajando del 

libro podéis ir al Moodle de 3º, en Castellano y 

encontraréis un apartado con el nombre TAREAS 

EN CASA. 

 

Matemàtiques 

 

A l’igual que en Català, he posat un apartat 

d’ampliació, amb material extra pels alumnes 

que sempre volen més (OPCIONAL). Aniré 

afegint arxius i carpetes perquè pugueu tenir més 

recursos per ajudar als vostres fills. 

Aquesta setmana aniré penjant teoria (per escrit i 

amb àudios o vídeos) en el tema anomenat 

MESURA DE L’ENTORN. LONGITUD, 

MASSA I CAPACITAT. Podeu deixar que els 

alumnes la llegeixin i aniré posant fitxes i 

exercicis les properes setmanes. TOT el que poso 

a l’apartat de FEINES DE CLASSE, són fitxes 

per fer que us aniré temporalitzant.   

 

Aquesta setmana: 

- Llibre de Matemàtiques. Fer les fitxes que us 

faltin per fer (recordeu que cada nen i cada classe 

portava un ritme diferent): 

1. De l’apartat de CÀLCUL I 

OPERACIONS (Verd fluix) des de la 

fitxa 5 fins a la 10. És a dir, de la pàgina 73 

fins a la 84. Teniu moltes començades o 

inclús acabades.  
2. De l’apartat PROBLEMES (verd fort) 

feu només la fitxa número 9 per davant, ,és 

a dir, la pàgina 139. 

 

-Fitxa d’operacions penjada al Moodle a l’apartat 

FEINETES PER FER. Posa FULL 

D’OPERACIONS SETMANA 3. 



 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 
  

-Llegir la teoria de mesura penjada al Moodle. 

Estigueu atents als vídeos, àudios o teoria que us 

pugui penjar.  

 

English 

 
Go to this link 
http://activities.quickmindsapps.es/Games%203/inde

x.html?SCB/0/0 

 

Click Unit 5 By the sea. Click on the activities 

Spinning, Catching Waves and Asteroid attack to 

practice. 

Go to your Pupil’s Book, page 46 and listen to 

the song. Sing the song. (Aquí tens els enllaços 

digitals): 
 

Pupil’s Book 
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodig

ital_html.php?idclase=1281905&idcurso=116511 

 

Activity Book 
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodig

ital_html.php?idclase=1281879&idcurso=116509 

 

Do activities 1 and 2 in page 46. (Has de clicar el 

llapis per la 1, i fer tick on toqui i per l’activitat 2 les 

lletres a  a que hi ha a dalt a la dreta per escriure en 

el llibre. Clica-les i situa’t on vols escriure i escrius la 

paraula). You can write them on a paper, too. If you 

write them on a paper do it like this: 

Activity 1)  1.- a, 2.- f;  

Activity 2) 1.- playing 

 
Vocabulary of the song : 

And I'm here all alone = I aquí estic tota sola 

And I've got nothing to do = I no tinc res a fer 

And I'm here on my own =I aquí estic amb mi (estic tot 

sol) 

Medi Social 

 

Trobareu al Moodle de Medi Social de 3r 

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

http://activities.quickmindsapps.es/Games%203/index.html?SCB/0/0
http://activities.quickmindsapps.es/Games%203/index.html?SCB/0/0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=1281905&idcurso=116511
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=1281905&idcurso=116511
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=1281879&idcurso=116509
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=1281879&idcurso=116509
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=63&section=6
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dle/course/view.php?id=63&section=6 

un altre vídeo (entreu amb usuari i contrasenya) 

per mirar i us hem posat una activitat d’omplir els 

forats amb la paraula correcta. A veure qui les 

encerta totes!! 

 

A part, trobareu que hem posat un seguit de 

vídeos súper interessants per tots aquells que us 

apassiona l’espai i l’univers com a nosaltres. Són 

vídeos que hauríem posat a classe per explicar-

vos la mida de l’univers, dels planetes i les 

estrelles, imatges de la Terra des de l’espai o com 

s’enlaira un transbordador espacial. Esperem que 

us agradin! 

 

Medi Natural 

 

Veure la presentació del tema 5 sobre les plantes. 

https://prezi.com/view/0zgHvcM8bzGPb4VzsQX

w/ 

Activitats sobre el nou tema: 

https://drive.google.com/file/d/1dNt4wfNocjQDj

KdOyXyD0bdwfzxQ5Paj/view?usp=sharing 

 

STEM 

 

Entra amb el teu usuari a Scratch i clica CREAR. 

Posa de títol “Tasca 1 Conversa de 3” 

Crea un diàleg entre 3 personatges d’SCRATCH.  

El diàleg ha de tenir 10 línies de conversa per 

cada personatge. 

 

E.F 

 

Joc de l ‘oca 

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b8
2bc6c  
 
A BALLAR: busca i personalitza el teu propi 

estil amb el teu look personal  de roba i 

complements. 

https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms 

https://www.youtube.com/watch?v=lWB0V3GSH7w 

https://www.youtube.com/watch?v=q2izeugK_xM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rskjkuVyXs4&list

=RDB9XkBQDrMqQ&index=19 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/course/view.php?id=63&section=6
https://prezi.com/view/0zgHvcM8bzGPb4VzsQXw/
https://prezi.com/view/0zgHvcM8bzGPb4VzsQXw/
https://drive.google.com/file/d/1dNt4wfNocjQDjKdOyXyD0bdwfzxQ5Paj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNt4wfNocjQDjKdOyXyD0bdwfzxQ5Paj/view?usp=sharing
https://scratch.mit.edu/
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c
https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms
https://www.youtube.com/watch?v=lWB0V3GSH7w
https://www.youtube.com/watch?v=q2izeugK_xM
https://www.youtube.com/watch?v=rskjkuVyXs4&list=RDB9XkBQDrMqQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=rskjkuVyXs4&list=RDB9XkBQDrMqQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=rskjkuVyXs4&list=RDB9XkBQDrMqQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=rskjkuVyXs4&list=RDB9XkBQDrMqQ&index=19
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 https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I&list

=RDq0U1A7ovy3I&start_radio=1&t=56&t=56 

Religió 

 

Moodle de Religió: 

Anar a l’apartat de tasques per fer a casa. 

Visualitzar la Paràbola del sembrador i fer una 

reflexió amb els pares sobre aquesta. 

 

Plàstica -  

Arts & Crafts CREATING BUILDINGS: 

Crear un edifici amb material reciclat i reutilitzat 

de casa: rotlles de paper de vàter, iogurts, rotlles 

de paper de cuina, bricks de llet, taps,… 

1r- Pensar quins edificis hi ha en una ciutat 

(hospital, escola, farmàcia, casa, ajuntament, 

estació de bombers, policia…) i triar-ne 1 (si 

algú s’anima amb la família i en voleu fer més i 

crear una ciutat amb edificis i carrers, també ho 

podeu fer, serà genial i benvingut!!!) 

2n- Pensar els materials que es vol utilitzar. 

3r- Fer el muntatge i posar el nom a l’edifici en 

un cartellet en anglès (ex: ART MUSEUM, 

TOWN HALL, POLICE STATION, HOSPITAL, 

SCHOOL…) 

4t- Enviar una fotografia del resultat a: 

nuria.peiro@tarragona.escolateresiana.com  

Consulta els passos i exemples aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1ugjTxvdn5EpnXJ

SnsMNcupxJgl8-njqy/view?usp=sharing  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I&list=RDq0U1A7ovy3I&start_radio=1&t=56&t=56
https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I&list=RDq0U1A7ovy3I&start_radio=1&t=56&t=56
mailto:nuria.peiro@tarragona.escolateresiana.com
https://drive.google.com/file/d/1ugjTxvdn5EpnXJSnsMNcupxJgl8-njqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ugjTxvdn5EpnXJSnsMNcupxJgl8-njqy/view?usp=sharing

