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Pla de treball  5/8 de maig – 3r ESO 

 

 

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

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

pendents. 
 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
 
PROFESSOR: Pau Martínez 

MATÈRIA: Biologia i Geologia 

CURS: 3r d'ESO E 

FEINES: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 

TIPUS I DATA DE LLIURAMENT: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 

terminis indicats. 

 

Professor: Jordi Soler 

Matèria: Biologia i Geologia 

Grup: Alumnes 3r ESO B i D 

Feines: Realitzar les següents tasques que trobareu al Classroom de Biologia:  

● Aparell respiratori 2, a lliurar el dia 5 de maig. 

● Aparell circulatori, a lliurar el dia 8 de maig.  

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 

indicats. 

 

Professora: Josefina Ris  

Matèria: Física i Química 

Grups:3r ESO A i C 
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. Continuem 
fent exercicis de concentració de les dissolucions, concretament % en volum.  
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats. 

 

Professor: Beatriz Martínez 

Matèria: Matemàtiques 

Curs: 3r ESO ( ATD ) 

Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. Aquesta 

setmana farem una activitat sobre fraccions i canvis d’unitats i corregirem les tasques de la 

darrera setmana.  

Tipus i data de lliurament: Dissabte 9 de Maig a les 21:00 via Google Classroom (heu de 

penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta). 

Per a l’alumnat que té 1 o 2 avaluacions suspeses, aviat se’ls lliurarà les tasques que 

hauran de fer. 
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Professor: Beatriz Martínez 

Matèria: Matemàtiques 

Curs: 3r ESO ( A i D ) 

Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. Aquesta 

setmana farem una activitat de repàs, centrada sobretot amb el què hem vist abans de 

Nadal i corregirem les tasques de la darrera setmana.  

Tipus i data de lliurament: Dissabte 9 de Maig a les 21:00 via Google Classroom (heu de 

penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta). 

Per a l’alumnat que té 1 o 2 avaluacions suspeses, aviat se’ls lliurarà les tasques que 

hauran de fer. 

 

 

PROFESSOR: XAVI MANSA 

MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

CURS: 3r ESO ( B i C ) 

FEINES: Aquesta setmana farem una activitat de repàs, centrada sobretot amb el què hem 

vist abans de Nadal. Recorda que són els temes següents: 

-          Fraccions: Operacions, decimals, problemes... 

-          Proporcionalitat: directa, inversa, problemes de repartiment, de barreges... 

-          Notació científica i potències. 

Us proposo doncs una activitat que trobareu penjada al Google Classroom: 

 DATA DE LLIUREMENT: Cal que feu fotos o escanejeu la llibreta amb els exercicis 

solucionats i que els penjeu al Google Classroom. Teniu fins el diumenge 10 de Maig a les 

21.00 per entregar-me aquesta feina. 

El dia 11 de Maig, penjaré a la classe de mates les solucions de l’activitat perquè  pogueu 

corregir-ho. Prèviament us els hauré valorat. 

Per a l’alumnat que té 1 o 2 avaluacions suspeses, properament se’ls lliurarà les 

tasques que hauran de fer. 

  

  

Professor: Paco Coronado 

Matèria: Cultura i valors ètics 

Curs: 3r ESO A 

Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de la matèria. 

Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats.ç 

 

 

Professor: Òscar Simón 

Tecnologia: 

Grup 3rA 

Desenvolupar les tasques que s’explicaran divendres 1/5/2020 dia mitjançant classe virtual 

via Discord. Les tasques també es passaran per classroom. 
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Professor/a: Azucena Povill Espinós 

Matèria: Cultura i Valors Ètics 
Curs: 3r B i C 
Feines: Aprofundim una mica més en l’àmbit de la ciència i l’ètica. Haureu de veure els 
vídeos que us facilito i respondre les reflexions que es plantegen. 
Tipus i data de lliurament: La tasca s’haurà de lliurar en format .doc (.docx) amb data límit 
del 8 de maig. 

INFORMACIÓ IMPORTANT de la RECUPERACIÓ: L’alumnat que no hagi 

superat la 2a avaluació aquesta setmana rebrà la tasca per recuperar-la 

al Classroom. Cal respectar els terminis d’entrega, estigueu atents/es!  

 
 
Professor/a: Azucena Povill Espinós 

Matèria: Ciències Socials  
Curs: 3r B i C 
Feines: Continuem treballant els sectors econòmics. Aquesta setmana haureu de 
completar un passaparaula del sector primari. Trobareu tota la informació necessària per 
contestar-lo a les pàgines 70-81 del llibre de text. 
Tipus i data de lliurament: L’haureu de completar abans del 8 de maig. Compte perquè 
només teniu 10 intents!  

INFORMACIÓ IMPORTANT de la RECUPERACIÓ: L’alumnat que no hagi 

superat la 2a avaluació aquesta setmana rebrà la tasca per recuperar-la 

al Classroom. Cal respectar els terminis d’entrega, estigueu atents/es!  

 

 
Professor/a: Mª Carmen Lorente Álvarez 

Matèria: Ciències socials  
Grups: 3rA, 3rD i 3r E 
Feines: Seguim treballant els sectors productius. Realitzar les 3 activitats i veure el video. 
Les feines es troben al classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Lliurament al Classroom en els terminis indicats 
 
 

Professor/a: Miriam Ortiz 

Matèria: Tecnologia Grup: B i E 
Feines:  

 Realitzar la tasca “C4- Activitats de repàs del tema de Mecanismes” que trobareu al 
Google classroom. Haureu de fer-la en un full de paper i enviar-me fotografies amb 
la solució.  

 Anar completant el dossier del tema. Les indicacions es troben a la tasca "C5-
Dossier de la Unitat didàctica de Mecanismes". Heu d'adjuntar les fotografies de 
cada pàgina i enviar-me-les via classroom 

Tipus i data de lliurament:  
Per la tasca C4 (activitats de repàs) el límit de lliurament és el 8 de Maig a través del 
Google Classroom. 
Per la tasca C5 (dossier) el límit de lliurament serà el 15 de Maig a través del Google 
Classroom.  
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Per a l’alumnat que té 1 o 2 avaluacions suspeses, el dia 15 de Maig es lliurarà la 

feina que han de fer per tal de recuperar-les. Per realitzar aquestes tasques tindran 

dues setmanes. 

 

 

Professor/a: Carles Juan  

Matèria: Tecnologia  

Grup: C i D 

Feines: Realitzar l’activitat competencial de mecanismes que trobaran al google 

classroom al voltant de la transmissió de moviment i el problema associat a 

l’activitat. El nom de l’activitat es “aplicació dels mecanismes” 

Tipus i data de lliurament: 8 de Maig a través del Google Classroom  

 

Per a l’alumnat que té 1 o 2 avaluacions suspeses, el dia 15 de Maig es 

lliurarà la feina que han de fer per tal de recuperar-les. Per realitzar 

aquestes tasques tindran dues setmanes.  

 

 
 
Professor/a: Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 3r ESO E  
Feines:  
Aquesta setmana quedaran penjades en el classroom les activitats de recuperació de la 
primera i segona avaluació.  
Aquesta setmana continuarem el treball la resolució de problemes amb sistemes 
d’equacions i al final de la setmana començarem a introduir els conceptes bàsics de 
funcions. Tipus i data de lliurament de les tasques Trobareu totes les activitats proposades 
en el classroom.  
 
 
Professor/a: Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 3r ESO ATD  
Feines:  
Aquesta setmana quedaran penjades en el classroom les activitats de recuperació de la 
primera i segona avaluació 
Aquesta setmana continuarem introduint els conceptes bàsics de resolució de problemes 
utilitzant equacions de primer i segon grau. Tipus i data de lliurament de les tasques: 
Trobareu totes les activitats proposades en el classroom.  
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MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura Clàssica 
Feines: Completar l’esquema d’un teatre (edifici) grec; i establir les diferències entre la 
forma que hi ha entre els teatres grecs i els romans.  
Material de suport: Dos vídeos de youtube, dels quals facilitaré l’enllaç per poder veure’ls 
abans de fer els exercicis. 
 
https://youtu.be/ysjO0GsjkAM 
 
https://youtu.be/r_G9VK42GV4 
 
Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins al 8 de maig. 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Emprenedoria 
Grup: 3r 
Feines: Acabar la tasca “Troba una oferta de treball” pels que encara no ho hagin fet. 
Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins el 8 de maig 
 
Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Cultura i Valors ètics 
Grups: 3r D i E 
Feines: Anàlisi d’una informació rebuda i una altra emesa passant-la pels tres filtres de 
Sòcrates. Material i indicacions al classroom. 
Tipus i data de lliurament: 15 de maig 
 
Professor/a: Carles Juan 

Matèria: Informàtica 
Grups: 3r C i D 
Feines: Lectura del manual penjat al Google classroom sobre el funcionament Sketchup i 
realització de les pràctiques 2, 3 i 4 que trobaran també al Google Classroom. 
Video explicatiu del funcionament sketchup  
https://youtu.be/9Nj2uDg3Yg0 
Tipus i data de lliurament: 11 de maig 
 

Matèria: Informàtica 
Grups: 3A B .i E 
Feines: Lectura del manual bàsic d’Sketchup i realització de  Pràctica 1 dibuix d’una esfera  
Tipus i data de lliurament: 7 de maig via classroom 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: RELIGIÓ  

Curs: 3r B 
Feines:  Veure el MUSICAL 33 sencer i contestar  el qüestionari de la guia didàctica adjunta  

penjada al google classroom.  
Tipus i data de lliurament: 8 de maig a les 20 h. 

https://youtu.be/ysjO0GsjkAM
https://youtu.be/r_G9VK42GV4
https://youtu.be/9Nj2uDg3Yg0
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Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Servei Comunitari 
Feines: Veure la pel·lícula CAMPEONES i fer una bona reflexió sobre el què us ha fet 
pensar i sentir, tot tenint en compte les coses noves què hi heu descobert. Vull un bon 
escrit, no massa llarg però ben fet, amb cura i carinyo  i us recordo què existeix una eina 
que es diu corrector 
Tipus i data de lliurament: 8 de maig a les 20 hores. 
 
Professores: Sandra Ruiz y Mª Ángeles Guillén 

Matèria: Mediació escolar 
Curs: 3r B, C, D i E 
Feines: Heu de veure el vídeo que us adjuntem a la tasca 2 del Classroom, identificar en ell 
les diferents fases de la mediació i explicar què passa en cadascuna d'elles. 
Tipus i data de lliurament: 15 de maig pel Google Classroom 
 
 


