Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Pla de treball 23/30 març - 3r ESO
QÜESTIONS PRÈVIES
És important que tot l’alumnat entri amb freqüència al seu correu corporatiu
(nom@iesffg.cat) i, a més a més, accepti les invitacions als Google Classroom que han
creat els respectius professors i professores.
Tanmateix, al drive del correu corporatiu hi trobareu els codis per accedir als cursos. Hi
teniu un enllaç des del correu.
Si teniu problemes per accedir-hi poseu-vos en contacte amb el coordinador de 3r d’ESO
(jbeleng4@iesffg.cat).

PROFESSOR: Xavier Belenguer
MATÈRIA: Llengua catalana
CURS: 3r ESO
Feines: Al google drive us aniré penjant totes les activitats que s’han de fer.
Durant aquesta setmana, qui no hagi acabat la feina de la setmana passada, pot acabar-la.
Recordeu:
- pengeu al classroom aquells textos que ja havíeu penjat al drive per tal de tenir unificades
totes les feines. Eviteu penjar redaccions en format PDF ni fotos de redaccions fetes a mà
perquè no es pot editar ni assenyalar-hi les errades.
- entreu amb freqüència al vostre correu corporatiu (nom@iesffg.cat). Al drive d’aquest
correu hi trobareu un full amb les dades per accedir a cada classroom creat pels vostres
professors i professores.
Si teniu algun problema per accedir al correu corporatiu o a google classroom, poseu-vos
en contacte amb mi: jbeleng4@iesffg.cat

PROFESSOR: Paco Coronado
MATÈRIA: Cultura i Valors ètics
CURS: 3r A
Feina: Acabar les feines de la setmana passada.
Tipus i data de lliurament: LLiurament: Fins al 26-03-2020. Via email: fcoronad@xtec.cat
(Posar el nom i els cognoms de l'alumna-e, així com el grup classe).

PROFESSORA: Mª Carmen Lorente Álvarez
MATÈRIA: Ciències Socials
CURS: 3r A, 3r D i 3r E
Feines
En primer lloc, espero que tots estigueu bé !! Animeu-vos!!! A partir d’aquesta setmana (del
23 al 29 de març) tindreu les feines al CLASSROOM. Rebreu al vostre correu de l’institut
una invitació per poder entrar al Classroom de Socials de 3rA, 3r D o 3r E, segon el vostre
grup.
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Engresqueu-vos i entreu-hi!!! La data límit per entregar les feines del classroom és el 30 de
març.
Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat

PROFESSORA: Gisela Chebabi
MATÈRIA: Tutoria
CURS 3rA
Feines: Consulteu el google classroom.

PROFESSOR: Pau Martínez
MATÈRIA: Biologia i Geologia
CURS: 3r d'ESO E
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis
indicats.
Si teniu problemes per accedir-hi, poseu-vos en contacte amb el tutor o amb el coordinador.

PROFESSORA: Sandra Ruiz
MATÈRIA: Mediació
CURS: 3r d'ESO
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria.

PROFESSOR: Fernando Mateu
MATÈRIA: Matemàtiques
CURS: 3r d'ESO E
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria.

PROFESSORA: Beatriz Martínez
MATÈRIA: Matemàtiques
CURS: 3r d'ESO ATD
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria.
Pla setmanal – Setmana 23-27 de mars de 2020
1 Primera sessió: Repàs nombres naturals i enters
1.1 Exercicis
Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper. Si necessiteu recordar
aquests conceptes, podeu consultar els vídeos del tema de repàs de nombres naturals i
enters del Google Classroom.
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El codi per entrar al curs és htdctow
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?EQMYZLGO
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?SZJMFUHV
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?HXWG5EUT
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?DERIQZ3K
2 Segona sessió: Pràctica de fraccions
2.1 Exercicis
Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper. Si necessiteu recordar
aquests conceptes, podeu consultar els vídeos del tema de fraccions del Google
Classroom. El codi per entrar al curs és htdctow
https://www.thatquiz.org/ca-E/?1fweslk8y80o
https://www.thatquiz.org/ca-E/?1fyesllew1ocm
https://www.thatquiz.org/ca-E/?1fweslklz16fgo
https://www.thatquiz.org/ca-E/?1fweslktzb55g
3 Dubtes i contacte
Per dubtes sobre els exercicis o sobre el Google Classroom, es pot contactar amb la
professora a la seva direcció d’email:
bmarti12@iesffg.cat
Hi ha alguns alumnes que no tenen l’usuari i la contrasenya per entrar al Google Classroom
perquè no van assistir el dia que es va introduir la plataforma. Han de contactar amb la
Beatriz i
els donarà les dades necessàries.

PROFESSORA: Beatriz Martínez
MATÈRIA: Matemàtiques
CURS: 3r d'ESO D
FEINES: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria.
Pla setmanal – Setmana 23-27 de mas de 2020
1 Sessió 1: Repàs notació científica
En el tema 3 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha dos vídeos sobre les
operacions amb nombres en notació científica, un vídeo sobre la multiplicació i la divisió
(més senzilles) i un altre vídeo sobre la suma i la resta (una mica més complicades). Es
recomana:
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- Mireu aquests vídeos.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?P2Q3AQZX
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?3NWK6HC9
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?NRJYJ6W1

2 Sessió: Repàs propietats de les potències
En el tema 3 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha un vídeo sobre les
propietats de les potències. Es recomana:
- Mireu aquest vídeo.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?F1XIPYSC
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?2UWPDL67
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?2UYE4KET

3 Sessió: Repàs polinomis
En el tema 4 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha uns quants vídeos
sobre
monomis i polinomis. Es recomana:
- Mireu aquests vídeos, sobretot els de valor numèric, producte de monomis o de
polinomis.
- Si no heu fet els qüestionaris d’ autoavaluació inicial, feu-los.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?3T96AJZX
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?A1WGKK7F
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?3T96AJZX
4 Sessió: Repàs equacions
En el tema 4 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha uns quants vídeos
sobre
equacions de 1r grau i 2n grau (si cal, feu clic sobre “Mostra’n més”).
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Es recomana:
- Mireu aquests vídeos, sobretot els vídeos de resolució d’equacions de 1r grau amb
parèntesis i equacions de 2n grau amb la fórmula general.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?ZPQI1PV6
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?LF16USNV

5 Google Classroom
Tot el material està disponible al Google Classroom de l’assignatura. Recordeu que només
es pot entrar amb el compte d’email corporatiu (@iesffg.cat).
Dubtes i contacte
Per dubtes sobre les activitats o problemes amb el Google Classroom, es pot contactar a la
professora a la seva direcció d’email:
bmarti12@iesffg.cat

PROFESSORA: Beatriz Martínez
MATÈRIA: Matemàtiques
CURS: 3r d'ESO A
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria.
Pla setmanal – Setmana 23-27 de mas de 2020
1 Sessió: Repàs notació científica
En el tema 3 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha dos vídeos sobre les
operacions amb nombres en notació científica, un vídeo sobre la multiplicació i la divisió
(més senzilles) i un altre vídeo sobre la suma i la resta (una mica més complicades). Es
recomana:
- Mireu aquests vídeos.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?PQGDSQHZ
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?T8NW2K3U
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?ZBEROA7W

2 Sessió: Repàs propietats de les potències
En el tema 3 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha un vídeo sobre les
propietats de les potències.
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Es recomana:
- Mireu aquest vídeo.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?A5IES5UQ
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?6CXXU5SU
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?QXG6JE7I

3 Sessió: Repàs polinomis
En el tema 4 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha uns quants vídeos
sobre monomis i polinomis.

Es recomana:
- Mireu aquests vídeos, sobretot els de valor numèric, producte de monomis o de
polinomis.
- Si no heu fet els qüestionaris d’ autoavaluació inicial, feu-los.

- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?87ZJQWPT
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?TGHP5R8P
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?KY8PSFF6
4 Sessió: Repàs equacions
En el tema 4 del curs de matemàtiques del Google Classroom, hi ha uns quants vídeos
sobre equacions de 1r grau i 2n grau (si cal, feu clic sobre “Mostra’n més”). Es recomana:
- Mireu aquests vídeos, sobretot els vídeos de resolució d’equacions de 1r grau amb
parèntesis i equacions de 2n grau amb la fórmula general.
- Aneu a les següents adreces electròniques, trieu el vostre nom i resoleu els exercicis
proposats. Pot ser que per alguns calgui resoldre’ls primer en paper:
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?VYWK7DJF
https://www.thatquiz.org/ca/classtest?UZYGVUQC

Google Classroom
Tot el material està disponible al Google Classroom de l’assignatura. Recordeu que només
es pot entrar amb el compte d’email corporatiu (@iesffg.cat).
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Dubtes i contacte
Per dubtes sobre les activitats o problemes amb el Google Classroom, es pot contactar a la
professora a la seva direcció d’email:
bmarti12@iesffg.cat

PROFESSORA: Azucena Povill
MATÈRIA: Ciències Socials
CURS: 3r B i 3r C
Feines: heu de fer el seguiment del Google Classroom, on us aniré penjant materials de
suport i presentacions amb una síntesi dels continguts i activitats del llibre de text.
Tipus i data de lliurament: Caldrà entregar les activitats en format digital i a través del
Google Classroom, en els terminis indicats.

PROFESSORS: Cristina Oliver i Rafael Libros
MATÈRIA: Optativa- Música
CURS: 3r d'ESO
Feines: Projecte Com Sona L'ESO 2020: La persona més feliç del món.
Vist la participació que hem tingut respecte a la gravació de videos, i tenint en compte que
aquesta situació es pot allargar més del que teniem pensat, proposem lo següent:
Cadascun dels alumnes haurà de gravar en MP3 (format d'àudio) les cançons d'una escena
per setmana. Això vol dir que comencem pel principi i aquesta setmana heu de gravar
l'àudio de les cançons de la primera escena amb la pròpia cançó de fons i enviar-ho a
qualsevol professor de la matèria: Cristina o Rafa, mitjançant el correu corporatiu del nostre
centre. Els correus són: coliver7@iesffg.cat o rlibros@iesffg.cat.
Recordem
que
les
cançons
les
podeu
trobar
a
la
pàgina
web:https://comsonaleso.bandcamp.com/.
També podeu veure les coreografies al youtube amb i sense tutorial cercant
"projectecomsonaleso".
Molts ànims i endavant artistes!! Segur que pot estar molt divertit!! Inclús pot participar la
vostra familia.
Tipus i data de lliurament: Correu electrònic. dillluns vinent dia 30-03-20

PROFESSOR: Aníbal Ledo
MATÈRIA: Lengua Castellana
CURS: 3r ESO ATD
Adjunto link amb llibre de text digital de MAC GRAW HILL que a més d'estar disponible
gratuïtament per tothom està molt més ben explicada la teoria que als nostres de La
Galera.
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Hauran de llegir la teoria sobre els gèneres periodístics i fer els exercicis 1, 2 i 3 que
m'enviaran per correu i els dos exercicis autocorrectius de repas autoavaluables que surten
al final de la pàgina:
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1998046_c118859996__Comunicacion.php

PROFESSORA: Montserrat Cano
MATÈRIA: Llengua Catalana
CURS: 3r ESO ATD
Feines: Tota la informació de les feines la teniu a google Classroom.
Si algú té problemes per accedir a google classroom o per qualsevol dubte envieu-me un
email a l’adreça mcano239@iesffg.cat.

PROFESSORA: Cristina Lucerón
MATÈRIA: Francès
CURS: 3r ESO
Feines:
-Veure el video “Soprano- Mon précieux” i respondre les preguntes:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/soprano-mon-precieux
-Veure el video “Des vents contraires soufflent sur la planète” i respondre les preguntes:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/des-vents-contraires-soufflentsur-la-planete
Tipus i data de lliurament: Els alumnes que facin els exercicis, han de fer una captura de
pantalla conforme han fet les activitats i quan tornem a classe, ho portaran imprès.

PROFESSORA: Gisela Chebabi Abramides
MATÈRIA: Tecnologia
CURS: 3r A
Feines: Consulteu el google classroom.

PROFESSOR: Ramon Miró
MATÈRIA: VISUAL I PLÀSTICA
CURS: 3r ESO
Feines:
-Composició de dos collages de tema lliure a partir de fotografies (revistes, diaris…)
retallades.
a) Blanc i negre
b) Colors
Es tindran en compte els valors creatius i artístics.
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PROFESSORA: Cristina Fernández
MATÈRIA: Cultura i valors ètics
CURS: 3r D i E
Data de lliurament: 3 d’abril
Llegeix l’article 26 dels drets humans
Article 26 1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en
el grau elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que
l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que s’obri a tothom l’accés als
estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú. 2.
L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la persona humana i al
reforçament del respecte dels Drets de l’Home i de les llibertats fonamentals. Ha
d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups
socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al
manteniment de la pau. 3. Els pares tenen, amb prioritat, dret a triar el tipus
d’educació de llurs fills.
A continuació et proposo veure la pel·lícula Camí a l’escola. Abans de mirar-la hauràs de
respondre les següents preguntes
1. A quina hora et lleves quan vas a l’institut?
2. Quines feines fas abans de sortir de casa?
3. Quant temps trigues en anar-hi a l’institut ?
4. Què i a qui et trobes durant el trajecte?
5. Has de parar molta atenció en algun moment? Per què?
6. Com et resulta el recorregut? Vas sol?
7. Et trobes amb persones conegudes?
8. El camí te alguna dificultat?
9. Completa la frase: “m’agrada anar-hi a l’institut perquè...”
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4

Respon després de veure la pel·lícula
1. A quina hora es lleven per anar-hi a l’escola?
2. Quines feines han de fer abans de sortir de casa?
3. Quant triguen a anar-hi a l’escola?
4. En quines situacions i quines coses troben durant el trajecte?
5. Moments que hagin de posar tota la seva atenció i per què?
6. Com els hi resulta el recorregut?.
8. Es troben amb persones conegudes?
9. El camí té alguna dificultat que hagin de vèncer?
10. Com completarien la frase “M’agrada venir a l’escola perquè...”
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Samuel ha estat ajudat pels seus germans camí a l’escola i pels seus companys de
l’escola. Per a tu:

els moments més especials per a tu?
Després de veure la pel·lícula i reflexionar, quina conclusió has tret?

PROFESSORA: Esperanza Pérez
MATÈRIA: Emprenedoria
CURS: 3r
Feines: Contestar 5 preguntes sobre l'efecte de la pandèmia sobre el PIB.
Tipus i data de lliurament: Google classroom, 29.3.2020

PROFESSOR: Xavi Mansa
MATÈRIA: Matemàtiques
CURS: 3r ESO
FEINES: Aquesta segona setmana us convido a llegir, investigar i
reflexionar sobre el paper de les matemàtiques en la vida real i més
concretament com les matemàtiques poden ser una eina molt eficaç com
a model de predicció del comportament de la pandèmia Covid-19 en les
properes setmanes.
1- Primer de tot, escolteu l’entrevista que li van fer al programa El
Suplement de Catalunya radio aquest dissabte passat a la Clara
Granell ( Investigadora de sistemes complexos ). Escolteu l’audio a
partir del minut 53:15. En l’entrevista es parla del paper de les
matemàtiques com a model de predicció.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-9-a-10-h21032020/audio/1067193/
2- Llegiu detingudament la informació d’aquest enllaç. Important:
obriu i llegiu els apartats on diu LLEGIR MÉS.
https://jumpmath.es/ca/les-matematiques-per-entendre-la-pandemia-delcoronavirus/
3- Llegiu detingudament l’article i l’entrevista del National Geographic
sobre el model matemàtic de predicció del Covid-19 desenvolupat
per la Universitat Rovira i Virgili i la Universidad de Zaragoza.
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/este-mapa-calcula-riesgo-epidemicocoronavirus-hasta-18-marzo_15312
4- Realitzeu un petit redactat sobre el que heu llegit, escoltat i
analitzat en els gràfics: Fes servir un vocabulari adient: models
matemàtics, predicció, extrapolació. Busca el significat d’aquestes
paraules en termes matemàtics.
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TIPUS I DATA DE LLIUREMENT: Via Google Classroom ( 30 de Març a les
21.00 )

PROFESSOR: Fina Ris
MATÈRIA: Física i Química
CURS: 3r ESO A I C
FEINES: Recordeu que estem repassant per l'examen. Cal fer els exercicis 51, 52 , 53, 54
pàg 50 i ex 55 pàg 51.
Solució: ex 51 a) 1,36 atm b) 6,8L; ex 52 : 52,6 cm3 ;ex 53: 63 K

PROFESSOR: Jordi Soler
MATÈRIA: Biologia
CURS: 3r ESO B I D
FEINES: CONSULTEU GOOGLE CLASSROOM

PROFESSOR: Joan Llinàs
MATÈRIA: Cultura Clàssica
CURS: 3r ESO
FEINES:
- Acabar els deures de l’Odissea: adjunto les pàgines amb els exercicis, heu de fer els
apuntats
a l’agenda dels apartats 1.3, 1.4 i 1.5. Addicionalment, feus els exercicis b i c de l’apartat
1.6.
Per qualsevol dubte, podeu enviar-me un correu a jllinas2@xtec.cat
Les respostes les heu d’investigar (si teniu una copia de l’Odissea a casa utilitzeu-la, si no a
internet podeu trobar documentals, resums, etc.)
- Veure el documental de TVE:
https://www.youtube.com/watch?v=WRTYdVyt1HE

CONCURS DE SANT JORDI
ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES DE CASA!!!
Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online.
Trobaràs les bases del concurs al web de l’institut.
Envia la teva proposta al teu professor/a de Llengua o VIP i participa des de
casa!!!
Com ho faig? Pots trobar els correus electrònics dels teus profes al web de
l'institut o a través del google Classroom.

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  93373820911
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

