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3r 
FEINA A FER A CASA 

SETMANA DE L’11 al 15 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana -Llibre de Llengua Catalana pàgina 113. Fer 

exercicis 1,2,3 i 4 de repàs del Tema 7 a la llibreta. 

(La sopa de lletres de l’exercici 2 es pot fer al llibre 

en llapis). 

-Lectura pàgina 114 i 115 (El conte). 

-Escriure un conte seguint la planificació i fórmules 

per utilitzar en l’escriptura d’un conte de la 

pàgina115 

Es pot escriure a la llibreta de línies (Mínim 6 

línies i màxim 10). Ha de tenir: 

*Títol. 

*Presentació. 

*Nus. 

*Desenllaç. 

La presentació ha de ser acurada i heu de revisar 

l’ortografia. 

ENVIAR EL CONTE PER CORREU 

ELECTRÒNIC ALS TUTORS. 

Lengua Castellana -Lectura página 123 del libro de Castellano (“La 

h”). 

-En la libreta: 

*Clasificar las palabras de la explicación, según 
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empiezan con hie… o con hue… 

*Hacer ejercicio 15. 

*Escribir 5 frases que contengan palabras con h. 

(ENVIAR POR CORREO A ELI) 

-MOODLE de Castellano: 

*Hacer actividad de la letra h. (Seguir las 

instrucciones para enviarlo a la profesora). 

 

Matemàtiques 

 

- Full d’operacions setmana 9. 

- Fitxa 1 de mesura. (El calendari) Pàgina 183 

i 184 del llibre 

- Fitxa 14 de problemes . Pàgina 149 i 150.  

- ENVIAR FOTO MAIL TOT JUNT. 

 

English 

 

- Go to the Moodle. Watch the Video Movie 3. 

- Do exercises in your Activity book Unit 6 ‘The 

market’, pages 54 and 55. 

 -Review the Vocabulary and the grammar 

focus about ‘a, an some, any’ of your portfolio. 

You can also review the ‘a/an, some/any’ 

explanation in the Moodle. 

-Do the kahoot Unit 6 ‘The Market’ in the Moodle. 

Click on the link. Write your name and last name 

(el teu nom i cognom, és obligatori) and play! You 

have until Sunday, at 17.00 pm (5 de la tarda) to do 

it. 

 

Medi Social   

 

Activitat 2: 

Primer de tot, haureu de llegir la pàgina 64 i 65 del 

llibre de Medi Social. Veureu que hi ha l’explicació 

de les capes de la Terra, heu d’estar super atents i 

concentrats! 

Quan ja hàgiu vist les capes, heu de fer un dibuix 

com el de la pàgina 64 on es vegin les quatre capes 
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(atmosfera, geosfera, hidrosfera i biosfera) i els 

diferents elements que hi podem trobar. Ja sabeu 

que no s’hi val copiar el mateix dibuix, però sí que 

vull que escolliu diferents elements de cada capa. 

Si no sabeu què dibuixar a cada capa, el llibre us 

explica què hi ha en cadascuna d’elles, però si 

voleu fer un dibuix encara més elaborat, també 

podeu buscar per internet els diferents elements de 

les capes.  

Quan acabeu, apunteu els noms ’atmosfera, 

geosfera, hidrosfera i biosfera’’ al dibuix i 

ENVIEU UNA FOTO AL CORREU 

ELECTRÒNIC DELS TUTORS I DE L’ORIOL. 

oriolnadal99@gmail.com 

 

Medi Natural 

 

Rellegir les pàgines de la 70 a la 73. 

Llegir la pàgina 74. 

Fer els exercicis 7, 8 i 9 de la pàgina 75. 

 

Música 

 

1.- Enviar-me la composició que vaig demanar la 

passada setmana (els que faltin). 

2.- Gravar-vos cantant la cançó “No ens 

desdibuixeu”. (Ho hauríeu de penjar al vostre drive 

i compartir-ho amb mi, si pesa molt). 

3.- Escoltar aquesta nova cançó de la Dàmaris 

Gelabert  MOU EL COS 

https://youtu.be/72p1AdzrSs8 

 

E.F 

 
ROBA D’ESPORT TOVALLOLA O 

ESTORETA, AMPOLLA D'AIGUA I 

MOLTES GANES DE GAUDIR DE  LA 

PRÀCTICA . 

DISCO FUNK 

https://www.youtube.com/watch?v=cgDppkLnImI 10 

minuts 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb_wLPAIqYM 10 

minuts 

mailto:oriolnadal99@gmail.com
https://youtu.be/72p1AdzrSs8
https://www.youtube.com/watch?v=cgDppkLnImI
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_wLPAIqYM
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BOLLYWOOD DANCE WORKOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=pzob_Br-IWQ 10 

minuts 

KIDS YOGA AND MINDFULNESS 

https://www.youtube.com/watch?v=ERgl6n-Th6M 40 

minuts 

Religió 

 

-Lectura de la pàgina 62 del llibre de Religió. 

 

-MOODLE de Religió, anar a l’apartat de 

TASQUES PER FER A CASA i fer la Prova 

1(amb usuari i contrasenya). 

 

Plàstica -  

Arts & Crafts 
CELEBREM EL DIA DE LA FAMÍLIA 

 

Per celebrar el Dia de la família el proper dia 15 de 

maig, us proposo dues activitats plàstiques, de les 

quals només n’heu de triar una. 

Espero que us agradin! 

 
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYy

MKYD1u5_r-t/view?usp=sharing   

 

**Qui vulgui pot enviar-me una foto del resultat, 

però NO ÉS OBLIGATORI. 
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