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3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 18 al 22 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana - Lectura pàgina 122 i 123. Exercicis 1, 2, 3, 4 

i 5 de la pàgina 124. 

- Moodle fer la fitxa 3 de TRADUEIX AL 

CATALÀ. (ES HORA DE LLEVAR-SE) 

Lengua Castellana      -Lectura del libro de Castellano de la página 

124.  

       -Hacer los ejercicios 16 y 17 de la página 124 

en la libreta. 

  -    En el Moodle de Castellano hacer la actividad 

de “AUMENTATIVOS Y  DIMINUTIVOS”. 

 

Matemàtiques 

 

- Full d’operacions setmana 10. 

- Veure el vídeo de Les hores (Moodle) 

- Fer la fitxa 2 i 3 del llibre. Pàg 185, 186, 187 

i 188.  

- ENVIAR PER MAIL. 

 

English 

 

- Watch the Video Movie 4.  

- Review your Grammar focus on Portfolio 

Unit 6 about There is- There are and the 

There is-There are explanation in the 

Moodle.  

- Practice in your Activity Book pages, 56, 57, 

58.  

- Do exercises 7, 8, 9 in your portfolio (SEND 

A MAIL of 7, 8, 9 exercises.) 

 

Medi Social   - TEMA 6. Llegir Pàgina 73, 74 i 75.  



 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Tarragona 

Centre concertat 
 

 
 - Fer esquema amb la informació més 

important d’aquestes pàgines. Us podeu 

inspirar en el de la pàgina 84. ENVIAR PER 

MAIL 

 

Medi Natural 

 

Fer l’exercici 12 de la pàgina 76. 

Completar l’esquema de la pàgina 80. 

Fer l’exercici 3 de la pàgina 80. 

 

STEM 

 

Experiment amb aigua:  
https://youtu.be/hsDKPZvfF1g 

Aquest experiment és superxulo. A veure qui pot 

fer la separació dels dos gots d’aigua més gran. 

Espero les vostres fotos o vídeos. 

 

Música 

 

- Acompanyament Rítmic: Dansa Russa de 

Txaivovsky 

https://youtu.be/FDruLP60kho 

- Qui no ho hagi fet, enviar-me gravació amb 

la cançó: “No ens desdibuixeu” 

- Continuar cantant i ballant “ MOU EL COS” 

 

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. 

calendario-mayo.pdf 

Religió 

 

-Lectura de les pàgines 64 i 65 del llibre de religió. 

-Escriure  5 accions diferents per ajudar i servir els 

altres. 

(ENVIAR PER CORREU ALS TUTORS). 

https://youtu.be/hsDKPZvfF1g
https://youtu.be/FDruLP60kho
https://drive.google.com/file/d/1cPdiesZ5c05DAkqIiH4qAb6ejFinR3kn/view?usp=sharing
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Plàstica -  

Arts & Crafts 
REVISING VOCABULARY - PREHISTORIC 

PEOPLE 

 

Per acabar la unitat sobre el cos i la figura humana 

que heu estat practicant les darreres setmanes, us 

proposo revisar el vocabulari treballat. 

 

Entreu en el següent enllaç i descarregueu la fitxa. 

Llegiu i completeu el vocabulari. 
https://drive.google.com/file/d/1yMDJkT0rdEzGf-

thsj2fhHFHcUJHizKx/view?usp=sharing  

 

Si voleu, enlloc de descarregar la fitxa, podeu 

completar el vocabulari directament al llibre (ja 

que aquesta setmana ja el tindreu a casa). → Llibre 

“Prehistoric People”. 

**Retornar enviant-me una fotografia abans del 

diumenge 24-05-2020. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yMDJkT0rdEzGf-thsj2fhHFHcUJHizKx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMDJkT0rdEzGf-thsj2fhHFHcUJHizKx/view?usp=sharing

