
 
 

 

 

 

Estimades famílies, 

 

Ja arriba el període de vacances d’estiu, tot i que aquest any és ben diferent als altres.  

Igualment us volem fer arribar unes propostes per poder seguir treballant “una mica” durant aquests               

mesos.  

Ja que és un curs ben excepcional, trobem oportú donar-vos més propostes per poder seguir treballant a                 

l’estiu, en la mesura que us sigui possible.  

Per aquesta raó també trobem interessant oferir la possibilitat de fer els quaderns, que us proposem cada                 

any, altres quaderns de suport i sobretot també recursos digitals.  

 

Quaderns d’estiu: 

 

● Quadern de Llengua. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al 4t curs. PONT. Educació             

Primària 3r curs. Editorial Nadal. ISBN 9-788478-874507 

● Quadern de Matemàtiques. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al 4t curs. PONT. Educació             

Primària 3r curs. Editorial Nadal. ISBN 9-788478-874514 

● Com durant el confinament la majoria teníeu el llibre de matemàtiques i català a l’escola i no hem                  

pogut avançar amb les seves activitats treballareu amb ell durant l’estiu.  

En tornar, serà imprescindible que tingueu completades des de la pàgina 38 fins a la 53 de                 

matemàtiques. 

També recomanem fer les pàgines:  54 - 55 – 56 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 74 – 75  

En tornar, serà imprescindible que tingueu completades les següents activitats de català:  

○ Fitxa 6 i 14 d’ortografia (color blau) 

○ Tasca 7, 8 i 9 de Comprensió lectora (color verd) 

Aquí també teniu uns enllaços per poder treballar digitalment durant aquests dies, com a suport als                

quaderns proposats: 

 

● Aplicació matemàtica per treballar 15’ al dia 

● Recull de recursos en línia per a treballar les matemàtiques 

● Recull de recursos en línia per a treballar la llengua catalana 

● Recull de recursos en línia per a treballar la llengua castellana 

● Recull de recursos en línia per a treballar la llengua anglesa 

 

 

Remarquem la importància a trobar moments per anar fent aquestes propostes. 

Si teniu qualsevol dubte, adreceu-vos a la vostra tutora que us ho resoldrà. 

 

Una abraçada ben forta! 

Equip educatiu de primària. 

https://drive.google.com/file/d/10RvbMkswdZ-f7JqVpmrVm30N6hQnZAbM/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/xtec.cat/treball-tac/3/matematiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/treball-tac/3/catala
https://drive.google.com/file/d/1HvcXMEtbEyA2jtgO50HVp7X2BzAZlvat/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jFUdZzApezTlEyIqn_wBEwoLmOrxcLLFtpltmjnJcP8/edit

