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CURS

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA- 3r.
Us oferim un seguit de propostes, per orientar en l’elecció d’activitats a
aquelles famílies que considerin necessari que els seus fill/es facin algun
tipus de deures durant les vacances.
Activitats lligades amb el lleure i la relació amb els altres:
- Estudi de l'entorn: vegetació. fauna, tradicions, oficis...
- Comentaris d'espectacles als que s’ha assistit.
- Llibre de receptes
- Reportatge fotogràfic i comentat d'un viatge.
Si feu un treball d'aquests, penseu que ha de tenir les següents parts :
1- Una explicació del per què heu decidit fer-lo.
2- Un índex que ordeni tot el que expliqueu.
3- Unes il·lustracions : dibuixos, fotografies, postals....
4- Unes tapes.
5- Al final podeu explicar com ha anat el treball: si us ha agradat fer-lo,
si ha estat difícil, si heu après moltes coses,..... etc.
- Diari de les vacances.
- Elaboració d'un herbari.
- Fer un invent.
- Construir un instrument musical.
- Fer col·leccions: minerals, fòssils...
- Mantenir correspondència amb els companys/es.

Reforç global
-Diverestiu de fantasia 3r Ed. Cruïlla
-Rubio
l'Art d'aprendre 3r Ed. Rubio
-Quadern de vacances 3r Ed. Baula
-Vacances amb els Ròbits 3r Ed. Vicens Vives

Treballs específics d'àrea:
Matemàtiques
- Matemàtiques 3r Ed. Nadal
- Matejocs núm. 4, 5, 6, Nivell 3r Primària Ed. Salvatella
- Matejocs núm. 7, 8, 9, Nivell 3r Primària Ed. Salvatella
Català/Castellà
- Lectojoc núm. 7, 8, 9, Nivell 3r Primària Ed. Salvatella
- Lectojoc núm. 7, 8, 9, Nivell 3r Primària Ed. Salvatella
- Destreses bàsiques 3 comprensió lectora projecte 3-16
Ed.Cruilla 
ISBN: 9788466119139
- Llibre de lectura i quadern de lectura. Pla lector. Primària 8-10 anys. Cal

triar-ne un de la col·lecció Grumets. Ed. La Galera, Text.
Anglès
Encara que el llibre recomanat sigui d'un curs superior al dels/de les vostres
fills/es, els continguts es corresponen als treballats aquest curs.
1)
Quadern de vacances: (Edició catalana)
Nom: OXFORD HOLIDAY ENGLISH 4t
Autor: Plàcido Bazo, Marcos Peñate
Editorial:OXFORD UNIVERSITY PRESS
ISBN:9780194546256
2) 
Lectures graduades:
Editorial: 
Macmillan
Col.lecció: 
Macmillan children’s readers
Editorial: 
Oxford
Col.lecció: 
Dolphin readers
Level 3
: (optional)
Editorial: 
Oxford Universtiy Press
Col.lecció: 
Oxford Storyland Readers
Els llibres de lectura els podeu trobar a la botiga Come In.
(c/Balmes 129 bis cantonada Roselló Tel: 934531204)

Have a nice summer... and practice English!

