DEURES D’ESTIU – 3r DE PRIMÀRIA

 Carpeta “Roc Tempesta 3”. Editorial Barcanova. Inclou un quadern de
repàs dels diferents continguts treballats durant el curs, un llibre de
lectura i un quadern d’activitats lúdiques per desenvolupar la memòria
visual. ISBN: 978-84-489-4484-1
 En el cas de preferir altres tasques proposem:
1. La lectura d’un d’aquests llibres.
 El Bernat Barroer i la casa encantada. Ed. Cruïlla.
Autora: Francesca Simon.
 Tina Superbruixa i els dinosaures. Ed. Brúixola. Autor:
Knister.
 Gnoms de jardí. Ed. Barcanova. Autora: Gemma Sales.
2. Per tal d’assegurar la comprensió de la lectura del llibre en una
mena de tríptic cal fer una fitxa on aparegui: Títol, autor,
il·lustrador, editorial, descripció dels personatges, opinió del
llibre...
3. En una llibreta fer un diari viatger d’aquelles activitats que més li
hagi agradat de l’estiu. Ha de constar la data, el lloc, un títol i en
un text de 10 línies explicar la seva vivència. Pot incloure un
dibuix.
4. Realitzar un dels quaderns recomanats per recordar les
operacions matemàtiques, tant pot ser el quadern de problemes
com el de càlcul.

Per aquells nens/es que han tingut dificultats en superar alguns aspectes de matemàtiques
i/o català proposem que també escolliu un quadern de:



Comprensió lectora:
- Món lector. Quaderns de treball. Educació Primària 3. Ed. Santillana.
ISBN-13: 978-84-7918-233-5
- Pràctica la lectura 1. Ed. Edebé.



Ortografia:
- Quaderns Santillana. Ortografia 1. Autocorrectiu. Ed. Santillana.
- Quadern d’ortografia catalana. Editorial Teide. 1-2 o 3
ISBN: 84-307-0848-0
ISBN: 84-307-0849-9
ISBN: 84-307-0850-2



Ortografia /Gramàtica:
- Vacaciones Santillana. 123 exercicis per repassar ortografia i gramàtica. Llengua
3r Primària. Amb solucionari. ISBN-13: 978-84-7918-154-3



Càlcul /Operativa:
- Quadern de càlcul 7. Ed. Edebé



Problemes:
- Quadern de problemes 17. Ed. Nadal



Continguts matemàtics: numeració, operacions, geometria, problemes:
- Vacaciones Santillana. 110 Problemes per repassar matemàtiques 3r. Amb
solucionari.
ISBN-13-978-84-7918-229-8



English:
- Veure dibuixos i pelis en anglès.
- Cantar i escoltar cançons en anglès.
- Si teniu l’oportunitat, parlar amb algú en anglès. Feu-ho sense vergonya!
- App que recomano: Astrokids /Duolingo

