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3rPRIMÀRIAMissió
Hola, som les Tea Sisters!

Segur que ja
 ens coneixe

u, oi? Estudiem 

a la Universitat de
 Ratford i ens

 encanten 

les aventure
s i els misteris! Ara que el cu

rs 

ja s’acaba i
 les vacance

s són a toca
r, què 

us semblaria acom
panyar-nos

 en una no
va 

missió? Amb Missió Vacances pas
sarem un estiu 

divertidíssim
 i viurem aventures t

repidants! 

del medi natural
Coneixement

Anglès Matemàtiques

del Medi Social
Coneixement

Llengua
catalana

Llengua
castellanaEducació Artística

Totes les activitats es basen en els diferents àmbits de coneixement 
treballats durant el curs escolar.

Amb il·lustracions a color que fan que els exercicis siguin divertits  
i dinàmics.

A les pàgines de comprensió lectora hi trobareu fragments de les 
aventures de les Tea Sisters!

Segur que passeu un estiu molt emocionant! Així que el quadern in-
clou un espai final en què podreu anotar tot allò que us passi per 
conservar-ne el record.   

El quadern conté també un solucionari perquè pugueu corregir els 
exercicis a mesura que els aneu completant. D’aquesta manera veu-
reu què necessiteu reforçar.

Un quadern per divertir-vos alhora  
que repasseu totes les assignatures!
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 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Jordi Berché, Anna Casals

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Missió Vacances

 encuadernación: Rústica sin solapas

 medidas tripa: 225 x 300 mm

 medidas frontal cubierta: 225 x 300 mm

 medidas contra cubierta: 225 x 300 mm

 medidas solapas: No lleva

 ancho lomo definitivo: 8mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:
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Català

Què deu voler  
Madame Ratinsky?

8

En aquell precís moment va sonar el timbre del final de la classe. 
Ring!

Els joves es van dirigir de mala gana cap als vestidors: les lliçons de 
dansa suscitaven un gran entusiasme i sempre semblava que fossin 
massa curtes.

—Per què feu aquest morro de malhumorats? —els va burxar 
la professora—. Us esperen altres classes!

Després es va aturar al costat del grup de les Tea Sisters i va 
continuar, en veu baixa:

—Vosaltres cinc, heu de passar un moment pel despatx de Madame 
Ratinsky...

Les joves van intercanviar una mirada de sorpresa: la severa 
directora del curs de Disciplines Artístiques no havia convocat mai 
ningú per a una reunió! En un tres i no res es van trobar davant la 
porta del seu despatx.

[...]
Les cinc amigues van fer el cor fort i van entrar al despatx. 

Estaven força emocionades i, sobretot, no sabien què esperar.

Fragment de Misteri entre bastidors,  
de Tea Stilton
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9

Després de llegir aquest fragment, escriu un text 
explicant com creus que continua la història: Què 
proposarà Madame Ratinsky a les cinc noies? 
Quina aventura els espera? Quin cas hauran 
d’investigar? Fes servir la teva imaginació 
extraràtica.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Matemàtiques

10

Mil bocins!
El decorat d’aquesta 
obra de teatre ha caigut 
i s’ha fet miques. Hi ha 
centenars, o milers!,  
de bocins. Sabries 
comptar-los? 

Completa la taula:

U.M C D U S’escriu…

1.215 1 2 1 5 Mil dos-cents quinze

867

308

4.978

149

2.490
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11

Escriu el nombre anterior i el posterior  
d’aquestes xifres:

121 122 123 888

345 508

732 8.563

1.980 936

Compara els dos nombres i digues quin és més 
gran i quin més petit amb els símbols > i <.

223 > 123

478 488

543 643

718 708

1.297 1.020

451 525

888 99

654 865
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Anglès i 
castellà

12

A la playa
Redacta una historia  
basada en este dibujo  
que empiece por la  
siguiente frase:

Ha llegado el verano  

y en Ratford han terminado las clases. _______________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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13

Relaciona els dibuixos d’aquests insectes  
amb el seu nom.  

ladybug

Fly

wasp 

ant

grasshopper

bee 

butterfly

worm
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Medi natural 
i social

14

Amb la barqueta!
Nicky ha fet una excursió amb barca pel riu i ha punxat.  
Saps com es diuen les parts d’un riu?

Els rius són corrents d’aigua que neixen a les muntanyes, creixen 
amb l’aigua que prové de la ____________ o d’altres rius i 
desemboquen al mar o en un altre riu. El recorregut que segueix 
un riu és el seu ____________, la quantitat d’aigua que porta 
s’anomena ____________ i el lloc per on passa, ____________.

En el curs d’un riu hem de distingir tres parts: 

 � El ____________, que és el recorregut del riu a les muntanyes. 

 � El ____________ és el recorregut del riu per la ____________. 
L’aigua hi circula més lenta que en el curs alt, adaptant-se a 
les suaus ondulacions del terreny. S’ajunta amb altres rius. 
Un ____________ és un riu que desemboca en un altre riu.

 � El ____________ és el que marca l’arribada del riu a la seva 
desembocadura, al seu final. El riu s’eixampla i l’aigua baixa 
tranquil·la. El terreny és molt pla i l’aigua té tan poca força que  
els materials s’acumulen i poden formar ____________.

Omple els buits del text amb aquestes paraules: 

curs baix plana afluent cabal deltes curs alt 

pluja llit curs curs mitjà
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15

Mira el dibuix i completa les fletxes  
amb els noms corresponents:

cim vessant riu muntanya vall

Escriu el nom de tres rius:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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Art i 
entreteniment

16

Túnels secrets!
A Nicky li encanten les aventures a la natura i per això avui vol 
fer una excursió amb les seves amigues per trobar una cova secreta.  
Les ajudes a descobrir el camí?
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Completa el puzle amb les peces que hi falten.
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Català

Amb punts i comes!

18

Colette està molt concentrada revisant  
un treball que ha escrit per no deixar-se  
cap signe de puntuació. 

Llegeix aquest text i omple els espais buits amb 
un punt o una coma:

Connie__ a qui només li agradaven les pel·lícules de por__ solament 

coneixia Dylan Ratinson de nom__ Quan el va veure en persona__ li 

va semblar un noi fascinant i una mica misteriós__ i li hauria agradat 

fer amistat amb ell__ Però quan va provar de parlar-hi__ el noi va 

adoptar una actitud distant__ I Connie es va rendir__ convençuda que 

Dylan no tenia ganes de parlar amb ella__ Al final de la passejada__ 

quan ja es feia fosc__ Dylan va fer el cor fort i va provar de trencar el 

glaç explicant-li una anècdota__

Fragment d’Una aventura de pel·lícula,  

de Tea Stilton
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19

En aquest text hi ha onze lletres que haurien 
d’anar en majúscules. Troba-les i encercla-les. 

en aquell mateix moment, al local de l’antiga formatgeria, 

no es parlava de velers sinó de moderníssims aliscafs. 

les dues famílies més antigues de l’illa de les balenes, els 

panxarruts i els calamars, s’havien reunit a la taverna per 

parlar de l’última novetat: l’arribada a l’illa del capità 

coriolis, un autèntic rat de mar, simpàtic i emprenedor. 

així que el seu flamant aliscaf va atracar al port, de 

seguida va córrer 

la veu que tenia 

intenció d’obrir una 

nova companyia de 

navegació: la tritònia.

Fragment d’El vaixell 

fantasma, de Tea Stilton
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Matemàtiques

20

Sumem!
Pamela no se’n surt amb aquestes 
operacions. La pots ajudar?

Calcula:

678 + 827 =           

357 + 698 =           

74 + 488 =           

452 + 294 =           

298 + 72 =           

Completa amb el nombre que falta:

200 + 800 = 1.000

900 +           = 1.000

100 +           = 1.000

600 +           = 1.000

500 +           = 1.000

300 +           = 1.000
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21

Dues d’aquestes sumes estan malament.  
Comprova-les i marca els resultats incorrectes.

66 + 80 = 146

435 + 120 = 542

95 + 111 = 206

301 + 402 = 703

325 + 37 = 362

718 + 93 = 829

Completa les sèries:

5 15 30

45 50 55 65 80

85 95 100 115

3 6 18

27 30

51 57 72
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