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PLA DE TREBALL  
 
Curs: 3r ESO 
Setmana: del 2 AL 6 DE NOVEMBRE 
Curs: 2020/2021 
 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Català 
Anna Villar 

Correcció d’exercicis de la diversitat Lingüística i esquema de les 
famílies lingüístiques. Les paraules derivades: els sufixos (teoria i 
exercicis). 

Català 
Mariona 
Masferrer 

Explicació de l’oració simple, el subjecte i el predicat. Exercicis de la 
pàgina 29 (1.1 i 1.2).  

Castellà 
Carme Foix 

Ejercicios sobre el léxico de la Unidad 2. Ejercicios de los laterales del 1 
al 9. 

C. Socials 
Cristina 
Fernández 

Comencem la unitat 11. Treballarem la monarquia autoritària: 
característiques, organització i economia. Les activitats estan 
especificades al classroom. 

Educació Física 
Carles Bonsoms 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Matemàtiques 
Ana Belén Reyes 

La propera setmana acabarem les activitats de proporcionalitat 
composta i començarem percentatges. Les activitats estan penjades al 
classroom.  

Matemàtiques 
Beatriz Martínez 

Continuarem fem el dossier de nombres enters. El dossier està penjat al 
Classroom i també videos explicatius. 

Matemàtiques 
Désirée Tomas 

Treballarem problemes de proporcionalitat simple i composta. Les 
activitats estaran indicades al classroom. 

C. Naturals 
Jordi Soler 

Feines penjades al classroom de la matèria 

C. Naturals 
Fina Ris 

Comencem Unitat 2:Elements i compostos.Treballarem les substàncies 
pures,elements i compostos.Amb els exercicis corresponents. 

C. Naturals 
Jéssica Barreda 

Unitat 2: La nutrició humana. Treballarem la dieta. Les activitats estan 
especificades al classroom 

Anglès 
Ester Ribas 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Anglès 
Yolanda Ribé 

Feines penjades al classroom de la matèria 
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VIP 
Manel Castelló 

 

Cultua i Valors 
Montserrat Molist 

Activitat classroom: llegir els dilemes morals dels companys. Triar-ne 
un, i dir per què l’heu triat i què farieu en aquella situació.  

Cultura i Valors 
Cristina 
Fernández 

Treballarem el deure d’ajudar als altres. L’activitat  es troba penjada al 
classroom 

Tecnologia 
Josep Maria 
Hilari 

Pàgines 16, 17, 18 i 19 
Exercicis 9, 10, 11 i 12 

Francès 
Francesc Strino 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Cultura 
Clàssica  
Carme Sànchez 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Emprenedoria 
Esperança Pèrez 

Entrar al quizlet i repassar el vocabulari en anglès de “Be an 
entrepreneur”. 

Religió 
Maki Caballero 

Llegir el Còmic sobre els lluitadors pels drets humans al segle XX, fer 
un resum de cada un i cercar informació a internet sobre un d’ells per 
preparar una exposició de 5 minuts a classe. 

Alemany 
Susana Baez 

Durant aquesta setmana treballarem les diferents activitats de l’exercici 
6 de la lliçó 3 del llibre.  

Robòtica i 
electrònica 
Oscar Simón 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Disseny i 
modelatge 
Manel Castelló 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Erasmus + 
Ester Ribas 

Feines penjades al classroom de la matèria 

Erasmus + 
Sònia Vives 

Feines penjades al classroom de la matèria 

 
 
 
 
 
 
 
 


