
 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 

3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana -Lectura pàgina 111 del llibre de Català (Essa sorda 

i essa sonora). 

- Copiar a la llibreta la definició (teoria “i”) i fer 

l’activitat 11 de la pàgina 111. (Podeu utilitzar el 

diccionari o wikipèdia per resoldre aquesta 

activitat). 

-Fer exercicis 12, 13,14 i 15 de la pàgina 112 a la 

llibreta de línies. 

-Fer la “Fitxa 3” del Moodle on haureu d’omplir 

buits amb (s,ss,c i z). 

(Aquesta setmana no s’ha d’enviar res al correu 

electrònic dels tutors) 

Lengua Castellana -Lectura páginas 121 y 122 del libro de Castellano 

(Los demostrativos, los posesivos y los numerales). 

-Visualizar los vídeos del Moodle de Castellano en 

el apartado de los Determinantes. 

-Poner en práctica lo aprendido en la siguiente 

actividad del Moodle. 

-Copiar la definición de la página 121 (i) en la 

libreta de líneas. Y hacer los ejercicios 11, 12 y 13 

de la página 122. 
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 (Esta semana no hace falta enviar nada a al correo 

electrónico de la profesora. 

OS PREGUNTARÉ EN EL MEET DE LA 

SEMANA QUE VIENE SOBRE LOS 

DETERMINANTES. 

Matemàtiques 

 

- Full d’operacions setmana 8. Està al Moodle. 

(ENVIAR MAIL) 

- Pràctica de VOLUMS D’AIGUA. Mireu el 

vídeo del Moodle. (OPCIONAL, ENVIAR 

FOTO FENT-LA) 

- Estudiar-se de memòria les 7 unitats de 

mesura de les 3 magnituds treballades fins 

ara. Les preguntaré el dilluns 11 al Meet.  

- Fitxa 12 i 13 de PROBLEMES. Pàgines 145, 

146, 147 i 148 del llibre. (ENVIAR MAIL) 

 

English 

 

-Go to the Moodle and watch the video movie 2. 

Then go to your Pupil’s book and read page 55. 

Take your portfolio Unit 6, review the grammar 

focus and do exercises 4, 5 and 6. SEND A MAIL 

WITH THE PICTURE.  

-Study your role of the story (Ben or Lucy). You 

can find vocabulary of the story in the Moodle. 

Remember, I’ll ask it on the meet. 

-If you want to practice some more, you have 

activities online in the Moodle about ‘a, an, some 

and any’. 

 

Medi Social 

 

-Anar al Moodle de Medi Social al Tema 5:”El 

planeta Terra”, a baix de tot trobareu una activitat 

sobre l’aigua.  

-ENVIAR AL CORREU ELECTRÒNIC DELS 

TUTORS I DE L’ORIOL LA REDACCIÓ QUE 

SE US DEMANA. 

Medi Natural 

 

Llegir les pàgines 72 i 73 del llibre. 

Fer els exercicis 5 i 6 de la pàgina 72. 
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En aquest vídeo trobareu una explicació sobre el 

que haureu llegit dels canvis d’estats de la matèria: 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

  

STEM 

 

Experiment amb SAL!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=6r15WCFWG

HM 

Feu aquesta activitat amb sal amb una cartolina on 

aparegui el vostre nom amb sal. 

Espero les vostres imatges i espero que us agradi!. 

 

Música 

 

La setmana passada vau fer una prova amb el piano 

virtual. 

Ara hauríeu de fer una petita composició, entre 4 i 

8 compassos, amb les notes i figures que coneixeu. 

Us graveu i m’ho envieu. Abans podeu fer proves. 

I si voleu enviar-me també la partitura, perfecte!. 

- Cançó: NO ENS DESDIBUIXEU (La 

propera setmana me l’haureu de cantar) 

 

E.F 

 
TONIFICACIÓ, KICKBOXING. 

CARDIO, BALLS, REDUEIX VOLUM. 

CAMES, GLUTIS, BRAÇOS, ABDOMINALS. 

PILATES, IOGA, MEDITACIÓ. 

 

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/15edob1FYhljQ2YtfIxhZ

GWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing 

Religió 

 

-Llibre de Religió (Tema 6) Pàgines 60 i 61. 

-Lectura de la història de la pàgina 60. 

-Copiar el “Mapa em guia” de la pàgina 61 i 

decorar. 

(ENVIAR FOTO DEL MAPA EM GUIA AL 

CORREU DELS PROFESSORS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=6r15WCFWGHM
https://www.youtube.com/watch?v=6r15WCFWGHM
https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing
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Sessió d’interioritat 

nº 13 

 

“El més bonic de mi” 

Aquesta setmana us adjuntem una sessió 

d’interioritat per fer en família. 

Us adjuntem un vídeo perquè us serveixi de guia 

quan la realitzeu. 

 

https://drive.google.com/file/d/1yyVe8-

FYIL19Pl2XWNlf_6dyfP7cbhQT/view 

 

Plàstica -  

Arts & Crafts HUMAN FIGURES IN 3D - SCULPTURES 

Ara que ja heu practicat molt sobre la figura 

humana, convertirem les figures en moviment en 

3D, donarem volum, creant escultures. 

Necessitareu: paper d’alumini, retolador, tisores, 

cola i cartró. Opcional: diari i cola (si voleu fer 

paper maixé). 

Mira el tutorial que explica pas a pas com fer-ho: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-

SShs&feature=youtu.be 

Aquí et deixo imatges d’exemples de com pots fer-

ho: 

https://i.pinimg.com/564x/de/54/41/de5441069600

bc898766ad9d08caf99d.jpg 

http://downeastdoingstuff.blogspot.com/2009/01/w

ell-over-last-2-3-days-my-7th-graders.html?m=1 

https://i.pinimg.com/564x/b6/a8/ed/b6a8edc011deb

3c0415576491ce63f00.jpg 

http://dolvinartknight.blogspot.com/2012/11/figure

-sculptures-4th-grade.html?m=1 

https://i.pinimg.com/564x/f1/87/ea/f187eabe8b7d6

4510064f0647711cbdd.jpg 

Un cop acabada la teva escultura, feu arribar una 

fotografia del resultat al meu correu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yiv7JZ-SShs&feature=youtu.be
https://i.pinimg.com/564x/de/54/41/de5441069600bc898766ad9d08caf99d.jpg
https://i.pinimg.com/564x/de/54/41/de5441069600bc898766ad9d08caf99d.jpg
http://downeastdoingstuff.blogspot.com/2009/01/well-over-last-2-3-days-my-7th-graders.html?m=1
http://downeastdoingstuff.blogspot.com/2009/01/well-over-last-2-3-days-my-7th-graders.html?m=1
https://i.pinimg.com/564x/b6/a8/ed/b6a8edc011deb3c0415576491ce63f00.jpg
https://i.pinimg.com/564x/b6/a8/ed/b6a8edc011deb3c0415576491ce63f00.jpg
http://dolvinartknight.blogspot.com/2012/11/figure-sculptures-4th-grade.html?m=1
http://dolvinartknight.blogspot.com/2012/11/figure-sculptures-4th-grade.html?m=1
https://i.pinimg.com/564x/f1/87/ea/f187eabe8b7d64510064f0647711cbdd.jpg
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