
 

 
 
 

RECOMANACIONS  D’ESTIU 2020 
3r PRIMÀRIA 

 
 
Després d’aquest curs tan especial, per l’estiu us proposem activitats que siguin interessants,             
que us ajudin a passar una bona estona i aprendre coses noves. 
 
Podeu escollir les que us agradin més o us vingui de gust fer. També podeu inventar-vos                
activitats a partir de les que us proposem. 
 
Durant el confinament ja us vam recomanar que establíssiu uns horaris conjuntament amb la              
vostra família. Per les vacances d’estiu us ho tornem a recomanar, si us organitzeu i sabeu en                 
quina hora del dia us toca treballar una mica i quan teniu estones de lleure, agafareu una                 
bona rutina que us ajudarà a passar millor l’estiu. 

 
 

MATEMÀTIQUES GLOBALITZADES 

 
ACTIVITAT 1

 
Busca una recepta que t’agradi i et vingui de gust. L’hauràs de fer dos cops durant l’estiu. Un 
primer cop per practicar i, més endavant, un segon cop en què t’hauràs de gravar mentre la 
fas, com si fossis un YOUTUBER. 
 
1a vegada: 

● Cercar la recepta 
● Copiar-la a mà amb tota la informació de l’elaboració i els ingredients  
● Calcular tots els ingredients pel doble de comensals (fer els càlculs i els resultats en               

un  paper) 
● Calcular pel triple (fer els càlculs i els resultats sobre paper) 
● Calcular per la meitat (fer els càlculs i els resultats sobre paper) 
● Elaborar el plat (fer foto del resultat) 

 
2a vegada: 

● Preparar-te per fer la gravació de l’explicació de la recepta en vídeo, com si fossis un                
Youtuber: 

○ Pensar i escriure les explicacions que faràs davant la càmera. Per escriure-les            
has d’anar seqüenciant tota la recepta en parts (1r pas, 2n pas, etc.) 

○ Mostrar al pare o a la mare el text escrit, corregir-lo i retocar-lo junts, per               
aconseguir que l’explicació s’entengui bé. 

● Gravar-te fent la recepta 
 

 



 

 
 

ACTIVITAT 2 
 

Aprofitar una sortida que facis fora de Vilanova per: 
● Calcular la distància en quilòmetres fets per carretera (es pot mirar al google maps). 
● Suposant que hi anessis en cotxe, a una velocitat de 100 km, calcular quant trigaries a 

arribar-hi. 
 

Per fer-ho és necessari pensar una estona, fer dibuixos o esquemes al full i anar fent proves i 
càlculs. Si després de fer tot això no trobes la manera de resoldre-ho, li pots demanar al pare 
o la mare que t’ajudi una mica. 
 
Escriu al final del treball, si els pares t’han ajudat i de quina manera.  
 
 

ACTIVITAT 3 
 

Quadern Quinze són Quinze “El Quinzet” n. 3. Editorial Text - La Galera 
 
 
 

LECTURA 

 
Durant l’estiu has de practicar la lectura (és una de les tasques més importants). 
Per ajudar-te a agafar un ritme de lectura i que no et despistis de fer-ho, et proposo que 
cada cop que acabis un llibre, facis una de les tres tasques que t’explico tot seguit: 

● Un petit resum escrit de què parla el llibre. 
● Una breu explicació oral gravant-te en vídeo o en un àudio del tema del llibre o de què                  

t’ha semblat. 
● Un dibuix o activitat plàstica inspirada en el llibre. 

 
 
 

ESCRIPTURA 

 
Per practicar l’escriptura et faig tres propostes i tu escull la que vulguis. L’objectiu és que 
vagis escrivint de tant en tant. 

● Fes-te una nova llibreta/diari, aquest cop per escriure les teves VIVÈNCIES D’ESTIU. I             
vés escrivint el que et va passant o vas fent. Cada escrit pot anar acompanyat d’una                
foto o un dibuix, tu mateix/a. 

● Obre una presentació al DRIVE i a cada diapositiva escrius una experiència viscuda.  
● Obre’t una pàgina de PADLET i vés fent els teus escrits allà. Aquesta opció és difícil,                

ja que entrar a la pàgina de PADLET i fer-se’n un de nou té una certa complicació. Si                  
ho volguessis fer, pots mirar el vídeo que he fet explicant com obrir-ne un. 

 



 

 

PLÀSTICA 

 
L’estiu és un bon moment per expressar-se artísticament. 
 
Et faig un seguit de propostes voluntàries per quan tinguis ganes de crear i no tinguis idees.  

● Fes un recull de dibuixos de les coses que visquis durant l’estiu (les activitats que               
t’hagin agradat, llocs bonics que visites, etc). 

● Fes fotografies artístiques dels llocs on vagis (sigui per Vilanova o fora). Busca un punt               
de vista interessant per fer la foto on apareguin persones o no, que la llum de la                 
imatge quedi maca i faci la foto especial. Pots recollir-ho en una presentació de              
diapositives o en un àlbum. 

● Fes treballs manuals en 3 dimensions: fang, collage amb materials que tinguis per             
casa, plastilina, sorra (castells o altres estructures a la platja), o el que tinguis a l’abast. 

● Pinta un quadre estiuenc amb pintures (aquarel·les, temperes, oli, etc.). 
 
 
 

ANGLÈS 

 
Aquest estiu podeu practicar l'anglès de moltes maneres: 

● English books and Cambridge material. Acabeu l’”Activity Book”. Recordeu que          
és interessant fer les activitats del llibre després d’haver fet les activitats on-line que              
ofereix la web de Cambridge. Les podeu repetir. També podeu fer el “Home             
Booklet”.  

● Listening to music and singing. Segur que escolteu música en anglès. Podeu            
buscar al youtube les vostres cançons preferides en format karaoke per aprendre’n            
la lletra.  

● Watching TV. Veieu dibuixos en anglès. A youtube segur que en trobeu.  
● Links from Classroom website. Us deixem al tauler del classroom algunes           

adreces electròniques on podeu practicar amb jocs.  
 
 
 
 
Podreu trobar aquestes mateixes tasques i enllaços al Classroom. Tot allò que feu digitalment              
ens ho podeu fer arribar per aquest canal. Al setembre recollirem els llibres i materials que                
hagueu fet físicament.  
 
Que passeu un molt bon estiu! 
Imma i Natàlia 


