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Pla de treball  11/15 de maig – 3r ESO 

 
 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries dels ÀMBITS 

LINGÜÍSTIC I ARTÍSTIC. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que 

teniu pendents. 
 
 

MATÈRIES COMUNES 

 
Professor/a:  María Jesús Ruiz 

Matèria:  Llengua Castellana 
Grup:  3r ESO A, B, C, D, E. 
Feines: “Que las letras te acompañen: letras E y F”. Comprensión lectora sobre una lectura del 

LAZARILLO DE TORMES. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. 
 
Professor/a:  Xavier Belenguer 

Matèria:  Llengua Catalana 
Grup:  3r ESO A, B, C, D, E. 
Feines: Durant aquests dies acabarem qüestions pendents, farem repàs i també farem una 

activitat de lectura en veu alta. 
Tipus i data de lliurament: Tota la feina serà al classroom. 

 
 
Professor/a: Òscar Simón 

Matèria: Tecnologia 
Grup: 3A 
Feines: Fer un vídeo explicatiu de la gràfica del cicle de Carnot 
Data i tipus d’entrega: Via Classroom abans del dia 15 de maig a les 24h 
 
 
Professor/a: Montserrat Cano 

Matèria: Català 

Grup: 3r ATD 
Feines:  Hauran de fer una lectura d’un llibre que estiguin llegint en català i una gravació de 
veu. Totes les indicacions del format estan indicades al classroom. Tipus i data de 
lliurament: abans del 17 de maig pel Classroom. 
 
 
Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Castellà 

Grup: 3r ATD 
Feines:   
Esta semana toca una miscelánea de temas de ortografía de diversos webs de carácter 
interactivo: 
Parte 1:  Copia y pega esta “Tabla gráfica de palabras homófonas” en tu libreta, de forma 
que ocupe una página para que te sea más fácil de leer, visualizar y aprender: 
http://3.bp.blogspot.com/-
02kEaN0ZB8Y/VLkvr2CEJ0I/AAAAAAAAAmM/RIsttB4mOH8/s1600/Ortograf%C3%ADa%2
BIlustrada%2B(2).jpeg 

http://3.bp.blogspot.com/-02kEaN0ZB8Y/VLkvr2CEJ0I/AAAAAAAAAmM/RIsttB4mOH8/s1600/Ortograf%C3%ADa%2BIlustrada%2B(2).jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-02kEaN0ZB8Y/VLkvr2CEJ0I/AAAAAAAAAmM/RIsttB4mOH8/s1600/Ortograf%C3%ADa%2BIlustrada%2B(2).jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-02kEaN0ZB8Y/VLkvr2CEJ0I/AAAAAAAAAmM/RIsttB4mOH8/s1600/Ortograf%C3%ADa%2BIlustrada%2B(2).jpeg
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Parte 2:  Haz las actividades 1 a 5 sobre Polisemia y homonimia: 
https://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/home.html 
Parte 3:  Para finalizar, un ejercicio de “relax” bastante más lúdico. Se trata de un 
Crucigrama de ortografía que tiene la ventaja que puedes clicar en “pista” para que te diga 
al menos la primera letra de cada palabra si tu solo no la adivinas: 
http://www.xtec.cat/~jgenover/cruci2.htm 
Lliurament:  Abans del 17 de maig. 
 
 
 
Professor/a: Ramon Miró 

Matèria: Ed. VIP 
Grup: Tots 
Feines:   
Els que heu de recuperar la matèria dediqueu-vos acabar el dossier. 
 
Els altres 
Inventar-vos una Fake New sobre el Coronavirus, una notícia falsa, que respongui a les 6 
preguntes; Què? Qui? On? Quan? Com? Per què? (mínim 10 línies escrites en paràgraf) 
Fer un fotomuntatge creïble retallant imatges o per alguna aplicació. 
 
Es valorarà la presentació, els acabats i la veracitat de la notícia. 
 

Tipus i data de lliurament: Dia 24 de Maig. 
 
 
 
Professora: Laura Estrague 

Matèria: Anglès 
Grups: 3rB-3rC-3rD-3rE 
Feines: -Watch a video about the trends of the 1990’s and answer a questionnaire. 
              - Write a paragraph about your life as a child using the past tense and “used to” 
              - Past simple vs past continuous review. 
              - Video project: “My life in quarantine” 
Tipus i data de lliurament: Divendres 15 maig 
                                             Codis google classrooms: 3rB: radfiaa 
                                                                                            3rC: it2xt6x 
                                                                                            3rD: eekwljh 
                                                                                            3rE: umvdorv 
Professora: Mónica Pinto 

Matèria: Anglès 
Grup: 3rA 
Feines: - Watch a video about the trends of the 1990’s and answer a questionnaire. 
              - Write a paragraph about your life as a child using the past tense and “used to”. 
              - Past simple vs past continuous review. 
              - Video project: “My life in quarantine” 
Tipus i data de lliurament: Divendres 15 maig 
                                             Codi google classroom: kt7kcqq 
 
 

 

https://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/home.html
http://www.xtec.cat/~jgenover/cruci2.htm


Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor/a: Cris Oliver 

Matèria: música 
Grup: 3rs opt Com Sona l’ESO 
 
Feines:  Ves a aquest enllaç https://clic.xtec.cat/projects/instrmon/jclic.js/index.html i fes l’activitat, 

després envia’m els resultats (foto o captura de pantalla) per correu a: coliver7@xtec.cat  
Ja saps que com a molt pots fer 1 error. 

 

Tipus i data de lliurament: Data màxima 15 de maig 

 

Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 3r ESO 
 Feines:   

Grup classe:  Videoprojekt – Thema: Eine deutsche Stadt 
                      Grammar:  Konjugation im Präsens: Verben auf „-eln“ 
                      Kahoot! 
 
Fit in Deutsch A1:  Grammar: Imperativ 
                                         Sprechen: Test 1 und Test 2 (Teil 3) 
 
Tipus i data de lliurament: Heu de lliurar les tasques en els terminis indicats al Classroom. 
 
 
Curs: 3r ESO 

Professor/a: Òscar Simón 

Matèria: Informàtica 
Grup: 3 ABE 
Feines: Pràctica 2. 
Qui no té ordinador per instal·lar sketchup cercar informació sobre la màquina de Turing i 
l’ENIAC i omplir una fitxa 
Qui pot treballar amb Sketchup modelar una torre d’escacs 
Data i tipus d’entrega: Via Classroom abans del dia 15 de maig a les 24h 
 
 
Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès  
Grup: 3r ESO 
Feines:  Fer les activitats d’”indiquer le chemin” del Module 5 del classroom.  

Codi de classe: pfs4fci 
Tipus i data de lliurament: Divendres, 15 de maig 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://clic.xtec.cat/projects/instrmon/jclic.js/index.html
mailto:coliver7@xtec.cat

