
 

 

 
 SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19   
 

RECOMANACIONS GENERALS – 3r CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 

3r PRIMÀRIA. RECOMANACIONS DIDÀCTIQUES 
 
Davant l’atípica situació en la qual ens trobem, a continuació us proposem una sèrie d’activitats a 
realitzar, per tal de repassar els continguts treballats al llarg del curs.  
Algunes propostes: 

- CASTELLÀ: Acabar el quadernet del 2n trimestre. 

- RESTA DE MATÈRIES: Realització del dossier didàctic preparat pels mestres tutors. 

- ALTRES PROPOSTES: 

▪ En aquesta edat esdevé fonamental la comprensió lectora. Per tant us 

recomanem llegir, almenys, 30 minuts diaris verificant que s’entén allò que 

es llig (amb preguntes, dibuixos, elaboració d’esquemes, còmics, etc) 

 

▪ Pot resultar una bona idea practicar l’expressió lliure mitjançant un diari 

personal en el qual reflectir (en qualsevol llengua) tot allò que està passant. 

Es tracta d’una situació excepcional, que sempre recordarem (i si queda 

constància gràfica, millor!) Ens servirà no sols per a millorar la competència 

escrita, si no també per expressar els nostres sentiments, pors, sensacions, 

etc. 

 

▪ En ciències naturals s’han treballat a classe les funcions de nutrició i relació. 

Durant aquestos dies compartirem molt de temps amb els nostres fills i filles. 

És una bona ocasió per a tractar el tema de la reproducció. Ho podem fer a 

partir del visionat conjunt del vídeo “De dónde venimos”. Els dubtes en 

aquesta edat són molts, i la família és la més indicada per a resoldre’ls, amb 

total naturalitat i sensatesa.  

 

▪ Seran moltes hores a casa; encara que no som massa partidaris de l’ús de les 

pantalles, us recomanem algunes pàgines que us poden ajudar a practicar els 

continguts treballats a l’aula d’una manera més lúdica: 

 

• Atenció i concentració 

• Aprèn a estudiar 

• Problemes matemàtics 

• Lectura comprensiva 

 

Recordeu que durant el dia hi ha temps per a tot, sent primordial no perdre els hàbits d’estudi 
assolits al llarg dels darreres mesos.  

https://www.youtube.com/watch?v=5fvuYVZLK8w
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html
http://www.aplicaciones.info/calculo/cpr01_10.htm
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-comprensivas


 

 

Aprofitem tots l’ocasió per compartir temps real amb els nostres fills i filles, per treballar aspectes 
com l’ importància de la salut, la solidaritat o la cura del planeta. Ens vorem molts prompte tots i 
totes!! 
Gràcies per la vostra col·laboració! 
 


