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Pla de treball  27 / 30 abril – 3r ESO 

 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries de l’àmbit lingüístic 

i artístic. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que teniu 

pendents. 

 

 
MATÈRIES COMUNES 
 
Professor/a: Xavier Belenguer 

Matèria: Llengua Catalana 
Grup: 3r ESO 

Feines: Aquests dies seguirem treballant la literatura de la unitat 7 i el text publicitari. 
Tipus i data de lliurament: Totes les feines i els seus terminis de lliurament seran al 
classroom 
 
 
Professor/a: Montserrat Cano 

Matèria: Català 
Grup: 3r d'ESO ATD 
Feines: Tema 5, L’accent: fer exercicis 5.72,5.73 i 5.75 
Recordeu que teniu vinculat el llibre en format digital per a tots aquells que no disposeu de 
llibre en format paper. 
Tipus i data de lliurament: 30 d'abril 
 
 
Professor/a: Carles Piquer 

Matèria: Anglès 
Grups: 3r ESO B,C,D i E 
Feines: Unit 5. pag 47 Workbook Ex: 1,2,3,4,5 
 
 
Professora: Mónica Pinto 

Matèria: Anglès 
Grup: 3rA 
Feines: Writing: A letter to your 25-year-old self (Student’s book-page 55) 
Tipus i data de lliurament: Google classroom - 1 de maig 
 
 
Professor/a: María Jesús Ruiz  

Matèria: Castellà 
Grup: 3r ESO A, B, C, D, E 

Feines:   
- Actividad 1: “Que las letras te acompañen. Letras C y D”. Instrucciones en Google 

Classroom. 
- Actividad 2: Seleccionar un fragmento del diario que os pedí que escribierais hace 

unas semanas para expresar vuestras impresiones, sentimientos y vivencias 
durante estos días de confinamiento. Instrucciones en Google Classroom. 

  Tipus i data de lliurament: Enviar las tareas a Google Classroom en las fechas indicadas. 
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Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Castellà 
Grup: 3r ESO  ATD 
Feines: Clica en el siguiente enlace digital:  
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/ 

PARTE A :  Lee la entrevista y contesta a las siguientes preguntas: 

1.       ¿Quiénes son el entrevistado y el entrevistador? 

2.       ¿Hay algo que te haya llamado la atención en esta entrevista? ¿Por qué? 

3.    ¿En qué crees que se basa el entrevistador cuando habla de “corte de pelo” y de 
“micrófono” al referirse al brócoli? 

4.    ¿De dónde crees que viene la expresión “verde de envidia”?  ¿Se te ocurre alguna 
otra expresión equivalente usando los colores? 

PARTE B: Clica en el siguiente enlace digital para saber más detalles sobre qué es y cómo 
se organiza una entrevista: 

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf 

PARTE C:  Después de leer la entrevista al brócoli y la teoría te propongo que escribas 
una entrevista humorística ficticia (inventada) de aproximadamente una página de 
extensión a algún objeto o animal que se te ocurra que de repente y por arte de magia 
(como el brócoli) tengan el don de la palabra y puedan tener una divertida conversación 
contigo y explicarte sus penas, alegrías y opiniones sobre diversos temas que le afecten 
personalmente. ¡Ánimo, sorpréndeme! 

 
 
Professor/a: Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 3r d’ESO E 
Feines: aquesta setmana no hi ha prevista cap tasca nova, podeu aprofitar per acabar les 
tasques pendents. 
 
 
 
Professor/a: Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 3r d’ESO ATD 
Feines: aquesta setmana no hi ha prevista cap tasca nova, podeu aprofitar per acabar les 
tasques pendents. 
 
 
 
 
 

https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf


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 

 

 

 
Professor/a: Ramon Miró 

Matèria: Ed. Vip 
Grup: 3r d’ESO ABCDE 
Feines: Entrega el dia 9-5-20 (amb les altres activitats) al correu rmiro225@iesffg.cat 
 
Qüestionari de 3 preguntes + dibuix: 

1) Qui va ser Mies van der Rohe? 

2) Perquè es va construir el Pavelló Mies van der Rohe a Barcelona? 

3) Què simbolitza aquest pavelló? 

4) Dibuixar el Pavelló Mies van der Rohe en horitzontal en un foli, de manera 

artística, repassat i pintat. Heu de buscar imatges del pavelló per internet. 

#miesbcnDrawing - Concurs de dibuixos del Pavelló Mies van der Rohe 

Aquests dies que el Pavelló no es pot visitar us proposem aproximar-lo igualment als 

vostres alumnes animant-los a  participar al concurs de dibuixos del Pavelló Mies 

van der Rohe que es posa en marxa coincidint amb el dia internacional de la 

creativitat i que anunciarà els seus guanyadors el dia 17 de maig durant la Setmana 

d’Arquitectura. 

Per participar només cal fer un dibuix a mà del Pavelló o d'algun dels seus elements 

i compartir-lo a través de les xarxes socials (Facebook, instagram, instagram stories 

o twitter) amb el hashtag #miesbcnDrawing o fer-nos-els arribar a 

educa@miesbcn.com fins al 16 de maig. 

Es pot compartir un dibuix que ja tingueu o aprofitar per estimular la memòria fent-ne 

un de nou! I si no hi heu estat podeu conèixer el Pavelló Mies van der Rohe amb 

l’àlbum de les fotos que van participar al concurs de fotografia o amb la visita virtual 

disponible a la web. 

Compartirem les millors obres a les nostres xarxes 

Podeu guanyar una capsa de colors “less is more” better with color 

#joemquedoacasa #miesbcn #miesathome 

 

Si algú s'anima a participar en el concurs també contarà positivament. 
 
 

https://miesbcn.com/ca/calendari/miesbcndrawing-concurs-de-dibuixos-del-pavello-mies-van-der-rohe/
https://miesbcn.com/ca/calendari/miesbcndrawing-concurs-de-dibuixos-del-pavello-mies-van-der-rohe/
https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://miesbcn.com/ca/el-pavello/visitavirtual/
http://mies.link/WaterColour_pencils
http://mies.link/WaterColour_pencils
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Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 3r ESO 

 Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 

 
Grup classe: Grammatik: Konjugation im Präsens. Verben auf  -t, -d, -m, -n 

                     Sprechen: (Test 1) 
                     
           Fit in Deutsch A1 (Test 3):  Schreiben    
                                                       Sprechen                                                                            

Tipus i data de lliurament: fins el 02/05/2020. Heu de lliurar les tasques en els terminis 
indicats al Classroom. 

 

Professor/a: Josep M Ayuso 

Matèria: Educació Física 
Grup: 3r ESO A / B / C / D/ E 
Feines: penjat al CLASSROOM 
Tipus i data de lliurament: Seguir amb la feina del classroom de la setmana anterior. Als 
que han acabat. Us tornaré la correcció, i allà mateix se us indicarà què fer en aquests 
dies. 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor/a: Cristina lucerón 

Matèria: Francès 
Grup: 3r ESO  

Feines: 

Fer els següents exercicis del Module 5 del Google classroom: 

-    Descarregar el document pdf “Ma ville” i contestar les preguntes del google 
forms. 

Codi de classe: pfs4fci 

Tipus i data de lliurament: l’1 de maig és l'últim dia per entregar l’activitat 
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Professor/a: Cris Oliver 

Matèria: optativa Com Sona l’ESO (CSE) 

Grup: 3ers varis  

Feines: J-Clic de la “Història del so gravat” 
Tipus i data de lliurament: 30 abril. Fes una foto dels resultats (3 màxim d’errors) i envía-la 
pel CLASSROOM o per correu coliver7@iesffg.cat  
 
En el CLASSROOM tens un video explicatiu de què i com has de fer. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

