
Hola nens i nenes de tercer, 
 
Com esteu? Esperem que estigueu molt bé. Toca començar una nova 

setmana carregats i carregades d’energia per fer les activitats tan 

divertides que us hem preparat. A continuació, trobareu un resum de 

totes elles. Esperem que les gaudiu molt. Estem segures que les fareu 

genial. 

Una forta abraçada, 

Isabel, Eva i Paula. 

 

CATALÀ  
Expressió escrita : “ Una sortida interessant ”  

Per col·laborar a la revista de l'escola, has d'escriure un text explicant alguna excursió o 

sortida que hagis fet, amb l'escola o amb la família, i que t'hagi agradat molt. 

A continuació trobaràs una taula que t'ajudarà a planificar el teu text. 

Completa-la amb petites anotacions que després et serviran per escriure'l a la pàgina 

següent. Tingues molt en compte la presentació, la bona lletra i les faltes d'ortografia. 

Podeu escriure directament afegint el vostre escrit al pdf o bé en un full que tinguis a casa i 

un cop acabat, envieu-lo mitjançant el moodle. 

 catala-expressio-escrita.pdf 

Ens expressem : “ Sentit propi i sentit figurat ”  

Agafa el llibre del tercer trimestre de Català. A la unitat 9 ( pàgina 141 ), llegeix que és el 

sentit propi i el sentit figurat. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Ara fes les activitats interactives entrant a :  

              https://es.liveworksheets.com/js64317md 

Un cop fetes les activitats, clica el botó finalitzar i comprova els resultats. Fes una captura 

de pantalla o bé una fotografia dels resultats obtinguts i tramet-la a la teva tutora 

mitjançant el moodle o en últim cas per correu electrònic. 

 
ENGLISH 

Llegeix el vocabulari de la unitat 6 del pupi'ls book a la pàgina 54. " Food" ( menjar).  

Després fes les activitats que apareixen en aquest dos links. 

- What's in the fridge ? ( què hi ha a la nevera ?) : https://es.liveworksheets.com/pl51596al 

- Do you like... ? ( T’agrada …? ):  https://es.liveworksheets.com/ov16763no 

 

Recorda que per preguntar el que ens agrada de menjar, diem: Do youlike...?. Per 

respondre què ens agrada diem: I like + ( nom de l'aliment) i si no ens agrada direm : I 

don't like + ( nom de l'aliment). 

Un cop acabat, clica l’opció finalitzar, comprova les respostes. Fes una captura de pantalla 

o bé una fotografia dels resultats obtinguts i tramet-la a la teva mestra mitjançant el moodle 

o en últim cas correu electrònic. 

 

LA SERPIENTE DE CASCABEL Y …  
Esta semana os propongo una lectura sobre la serpiente de cascabel para que aprendáis 

algunas cosas sobre ella. Además, también trabajaremos un tema que empezamos hace 

unos meses pero que aún lo tenemos que finalizar. En la hoja correspondiente, 

encontraréis todos los pasos a seguir. Finalmente, solamente tenéis que colgar las 

capturas de pantalla con los resultados obtenidos en la tarea del moodle.  

 

COFFEE PAINT 
Aquesta setmana us proposem pintar en cafè. Volem que dibuixeu el paisatge que us 

agradaria estar i que el compartiu al fòrum del moodle amb la resta de companys. 

Trobareu més a baix, els passos a seguir. 

 

MATES 

Al moodle trobareu el vídeo explicatiu de la tasca d’aquesta setmana sobre les 

multiplicacions. 

 



MEDI 
Durant uns dies treballarem les funcions vitals del animals que són tres: NUTRICIÓ, 

REPRODUCCIÓ I RELACIÓ. És el tema 10 de Medi Natural i comença a la pàgina 154.  

Tenint present l'esquema de la pàgina 170, 

 

I tota la informació que hi ha al tema (centreu-vos en les pàgines que necessiteu, és a dir, 

funcions vitals dels animals), us proposo tres fitxes interactives de les quals heu de fer el 

retorn de la vostra puntuació a través d'una captura de pantalla o escrivint directament a la 

tramesa el nom de la fitxa i la puntuació. De la manera que millor us vagi. Accediu a les 

fitxes clicant sobre el títol.  

 

FUNCIONS VITALS ANIMALS:  

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&is=y&ia=y&l=sm&i=ttszst&r=ld 

  

FUNCIÓ NUTRICIÓ:  

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&is=y&ia=y&l=xe&i=ttudcz&r=vq  

 

FUNCIÓ REPRODUCCIÓ:  

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&is=y&ia=y&l=bb&i=ttsoxt&r=bp 
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Una sortida interessant
Per col·laborar a la revista de l’escola, has d’escriure un text explicant 
alguna excursió o sortida que hagis fet, amb l’escola o amb la família, 
i que t’hagi agradat molt.  

A continuació trobaràs una taula que t’ajudarà a planificar el teu text. 
Completa-la amb petites anotacions que després et serviran per 
escriure’l a la pàgina següent.

Presenta’t:  

Nom del lloc on vas anar.  

Amb qui hi vas anar?  

 

Quan hi vas anar?  

Com hi vas anar?  

Què vas haver de 
portar?

 

 

Què hi vas veure?  

 

Quines activitats vas fer?  

 

  

Per què et va agradar 
la sortida?

 

 

 

Expressió escrita

0-1-2

PLA
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Expressió escrita

Ara, ja pots redactar el text a partir de les anotacions que has pres a la 
taula anterior.

Sortida a

 

Finalment, torna a llegir el text i respon a les preguntes següents:

SÍ NO

Has explicat clarament tot el que havies planificat?

Has posat els signes de puntuació necessaris: comes, punts, interrogants  
i exclamacions?

Quan l’has revisat, hi has vist alguna falta d’ortografia?

Totes les paraules que has fet servir són correctes en català?

T’ha quedat prou net i amb bona lletra?

Si encara no ho has fet, corregeix al text el que sigui necessari. 

0-1-2

REV

0-1-2

P

0-1-2

M

0-1-2

O

0-1-2

L

0-1-2

AC



LA SERPIENTE DE CASCABEL

¿Has oído hablar alguna vez de la serpiente de cascabel? En el siguiente link 
encontraras una lectura sobre esta maravillosa serpiente

https://www.livewo

…………………………………………………………………………........

_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Qué trabajaremos esta semana?

Clica en el siguiente link y averígualo.

https://learningapps.org/watch?v=pmwndvkot20

¡Estoy segura de que ya lo sabes

ellos. Durante el curso hicimos

te propongo que primero visualices los siguientes vídeos con el orden que están puestos: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI

2. https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU

3. https://www.youtube.com/watch?v=2A7uzPXIFro

También puedes consultar 

segundo trimestre: 102, 103, 121 y 122.

A continuación, haz los siguientes ejercicios y sube 

resultados en la tarea del Moodl

ARTÍCULOS: https://www.liveworksheets.com/ml25436dr

POSESIVOS: https://www.liveworksheets.com/rh31687xi

DEMOSTRASTIVOS: https://www.liveworksheets.com/ll163184dj

NUMERALES: https://www.liveworksheets.com/ju33920ry

LA SERPIENTE DE CASCABEL

¿Has oído hablar alguna vez de la serpiente de cascabel? En el siguiente link 
encontraras una lectura sobre esta maravillosa serpiente y unas preguntas

https://www.liveworksheets.com/qq50711jl 

…………………………………………………………………………........

_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

¿Qué trabajaremos esta semana? Para averiguarlo primero tendrás que jugar al ahorcado. 

Clica en el siguiente link y averígualo. 

https://learningapps.org/watch?v=pmwndvkot20 

que ya lo sabes! Estás preparado/a para aprender muchas cosas sobre 

hicimos algo, pero aún queda aprender unas cosas más. Para eso 

te propongo que primero visualices los siguientes vídeos con el orden que están puestos: 

https://www.youtube.com/watch?v=zeYS3xsyRGI 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU 

https://www.youtube.com/watch?v=2A7uzPXIFro 

 y leer las siguientes páginas del libro de c

: 102, 103, 121 y 122. 

A continuación, haz los siguientes ejercicios y sube las capturas de pantalla de los 

resultados en la tarea del Moodle o envía un correo a: pmorrall@xtec.cat 

https://www.liveworksheets.com/ml25436dr 

https://www.liveworksheets.com/rh31687xi 

https://www.liveworksheets.com/ll163184dj 

https://www.liveworksheets.com/ju33920ry 

LA SERPIENTE DE CASCABEL 

¿Has oído hablar alguna vez de la serpiente de cascabel? En el siguiente link 
y unas preguntas.  

 

…………………………………………………………………………........ 

_ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Para averiguarlo primero tendrás que jugar al ahorcado. 

s preparado/a para aprender muchas cosas sobre 

r unas cosas más. Para eso 

te propongo que primero visualices los siguientes vídeos con el orden que están puestos:  

las siguientes páginas del libro de castellano del 

de pantalla de los 

 



COFFE
MATERIAL:  

- Cafè (o xocolata en pols/Cola Cao)

- Aigua – Water  

- Un pinzell, esponja o també pots utilitzar els dits per pintar

- Un Llapis – A pencil 

- Un full en blanc – A blank sheet

- Bolígraf o retolador negre de punta fina

PASSOS: 

1. Agafa un full en blanc i amb el llapis 

pots buscar imatges per Internet.

2. A continuació, agafa el cafè i barreja’l amb una mica d’aigua

ajuda d’un adult. 

3. Un cop tinguem la mescla feta i el dibuix, serà moment de començar a pintar. Utilitza un 

pinzell, esponja, dits o qualsevol cosa que tinguis per casa i et serveixi per pintar. 

pintes tot el dibuix, pots deixar coses en blanc.

4. Quan el dibuix estigui completament sec

retolador i fer els últims detalls.

5. Quan ja el tinguis fet, penja una foto al fòrum: Coffe

explicar per què voldries estar allí

amics i amigues dient el que et pareixen, si t'agradaria estar allí, etc. Si per qualsevol raó no el 

pots compartir al fòrum, pots enviar un correu a pmorrall@xtec.cat

 

COFFEE PAINT

Cafè (o xocolata en pols/Cola Cao) – Coffee  

Un pinzell, esponja o també pots utilitzar els dits per pintar – A paintbrush 

A blank sheet   

punta fina – A pen 

Agafa un full en blanc i amb el llapis dibuixa un paisatge on t’agradaria estar

pots buscar imatges per Internet. 

agafa el cafè i barreja’l amb una mica d’aigua per crear la pintura. Demana 

Un cop tinguem la mescla feta i el dibuix, serà moment de començar a pintar. Utilitza un 

pinzell, esponja, dits o qualsevol cosa que tinguis per casa i et serveixi per pintar. 

pots deixar coses en blanc. Quan ja l’hagis pintat deixa’l secar.

completament sec, pots acabar-lo d’arreglar amb un bolígraf negre

detalls. 

penja una foto al fòrum: Coffee drawings. Recorda de 

explicar per què voldries estar allí. També pots comentar els dibuixos que pengin els teus 

dient el que et pareixen, si t'agradaria estar allí, etc. Si per qualsevol raó no el 

ts enviar un correu a pmorrall@xtec.cat 

 

 

PAINT 

 

dibuixa un paisatge on t’agradaria estar. Per inspirar-te 

per crear la pintura. Demana 

Un cop tinguem la mescla feta i el dibuix, serà moment de començar a pintar. Utilitza un 

pinzell, esponja, dits o qualsevol cosa que tinguis per casa i et serveixi per pintar. No cal que 

deixa’l secar. 

lo d’arreglar amb un bolígraf negre o 

. Recorda de posar el lloc on és i 

comentar els dibuixos que pengin els teus 

dient el que et pareixen, si t'agradaria estar allí, etc. Si per qualsevol raó no el 
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OA343
Problemes amb multiplicacions

Guia del mestre 3:1:7 Operacions i raonament algebraic pg. H32H34

JUMP Math™    Copyright © 2014 JUMP Math

3 × 5 = 5 + 5 + 5

Multiplicació és una expressió curta de suma 
repetida.  
Què et diu el nombre 3?

Què et diu el nombre 5?
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Exercicis:

1. Escriu la multipliació com una suma repetida. 

a) 4 × 6 

b) 5 × 4 

c) 2 × 7 

d) 3 × 8
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2. Escriu la suma com una multiplicació 

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

b) 10 + 10 + 10

c) 9 + 9 + 9 + 9 

d) 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
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Un cotxe de joguina val 3€. Vull comprar 4. 

Com puc calcular el preu total amb una suma?

Com puc calcular el preu amb una multiplicació?
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Exercicis

Calcula el total amb multiplicacions.  

a) 5 llapis que valen 2€ cada un

b) 3 llibres que valen 7€ cada un  

c) 4 llibretes que valen 3€ cada una 

d) 6 estoigs que valen 5€ cada un
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Un sandvitx té un cost de 4€. Un suc de taronja té 
un cost de 2€. Vull comprar 5 sandvitxos i 3 sucs.  

Quina multiplicació necessitaré per calcular el 
cost del total dels sandvitxos?

Quina multiplicació necessitaré per calcular el cost 
del total dels sandvitxos?

Com puc calcular el cost total?
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Exercicis:

A un quiosc les revistes tenen un cost de 3€ i els 
diaris de 2€. 
Calcula el preu total en cada cas. 

a) 2 revistes i 3 diaris

b) 6 revistes i 4 diaris

c) 3 revistes i 7 diaris
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