
Deures d’estiu de 3r ESO Ordinari 

CATALÀ 

 

ACTIVITATS DE REPÀS PER A L’ESTIU 2017.  CURS 3r d’ESO (Aprovats al juny) 

  

Per consolidar els continguts d’aquest curs, recomanem que tots els alumnes facin alguna feina de 

repàs durant l’estiu (els serà comptabilitzada a la primera avaluació). Aquesta feina és especialment 

recomanable per als alumnes que no hagin superat el “suficient”.  

  

● És molt recomanable de llegir llibres en català durant les vacances  (recomanem llegir-ne 

almenys 2); la temàtica és indiferent, el més important és que tingui algun interès per a 

l’alumne (se’n pot fer un resum i un comentari de la temàtica, una petita continuació, una 

anàlisi dels personatges i de l’estructura narrativa, una crítica i recomanació... i afegir-ho al 

treball d’estiu). Deixeu-vos recomanar pels llibreters o consulteu el web de crítica de literatura 

juvenil de la revista Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html 

I també la següent pàgina de l’xtec amb diferents recomanacions i activitats per a abans, 

durant i després de la lectura:  http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm 

o el fòrum de lectura: http://www.quellegeixes.cat/ o la pàgina de crítica de  Núvol 

http://www.nuvol.com/punt-de-llibre/critica/ o  http://old.llibresperllegir.cat/ 

   

● Una altra opció és redactar de manera periòdica. Us proposem diferents variants: 

A)    Un dietari personal, real o fictici. (mínim 10 dies) 

B)    Un recull de correus electrònics, cartes o postals reals o imaginaris a un amic o 

familiar real o imaginari. (mínim 10 postals o 5 correus de 10 línies cadascun) 

C)    Un diari amb les principals notícies de l’estiu agrupades en 6 seccions diferents (dues 

notícies per secció, és a dir, en total 12 notícies). 

D)    Xats imaginaris (un mínim de 10) 

E)    Comentari de pel·lícules, sèries o programes (un mínim de 10)  

  

● Dins de l’entorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena relacionades amb la llengua i 

la literatura. Especialment interessants són els “Dictats en línia” i “Aventura’t amb l’ortografia”, 

a la pàgina de l’edu365.cat, per als alumnes que necessitin millorar l’ortografia (que, d’altra 

banda,  també poden recórrer a un dels múltiples quaderns d’ortografia existents en paper). 

  

● Sempre hi ha l’opció de fer les activitats d’un dels múltiples quaderns de vacances de tercer 

d’ESO que hi ha al mercat, són variades i útils. 

 

És important que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada, amb marges, bona lletra i 

revisant bé l’ortografia, i amb un full al davant indicant la matèria, el vostre nom i el curs. 

 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ PER A L’ESTIU 2017.  CURS 3r d’ESO (suspesos al juny) 

  

El dia de l’examen, heu de portar fet tot el següent, relacionat amb els continguts de la 

recuperació. 

  

LITERATURA: 

-Resum d’unes 10 línies de 4 dels punts de literatura medieval (fotocòpia de classe). 

-De quatre poemes de Poetria: mètrica, rima i petit comentari de 4-5 línies sobre els seu significat. 

-Resum de 12-15 línies de Pedra de tartera (en primera persona). 

ORTOGRAFIA I GRAMÀTICA 

-Presentació de 6 dictats. (www.gencat.cat/llengua/dictats/) o dels dictats del llibre de text. Tots han 

d’estar corregits i s’han de copiar correctament 10 vegades cada una de les paraules mal escrites. 
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Busqueu un quadernet de vacances d’estiu de català i presenteu-lo tot complet. 

 

EXPRESSIÓ 

-Pràctica de gèneres periodístics: escriviu dues cartes al diari sobre algun assumpte que us interessi 

o afecti particularment i escriviu també dues cròniques sobre alguna activitat, sortida, etc que feu 

aquest estiu. 

  

Recordeu: l’examen de setembre tindrà els mateixos continguts que el de recuperació de juny, és a 

dir: 

LITERATURA 

-Sobre una poesia, s’haurà de dir: rima i mètrica.  (unitat 5, p. 120,121). També hi haurà preguntes de 

comprensió i de vocabulari. 

-Preguntes V/F sobre Pedra de tartera (llibre de lectura). 

-Literatura medieval:  dos autors o obres. (unitats 8, p. 187-200 i 9, p. 213-220). 

ORTOGRAFIA I MORFOSINTAXI 

 -Tipus de sintagma (unitat 1, p. 13) 

-Modalitats de l’oració (unitat 1, p. 16, 17) 

-Identificació del subjecte (unitat 1, p. 14 i 15) 

-Persona, nombre, temps, mode i aspecte del verb (unitat 2, p. 37, 38) 

-Tipus de verb (copulatiu, transitiu, intransitiu, impersonal, pronominal) (unitat 2, p. 41-44) 

-Temps simples dels verbs irregulars: FER, PODER, VOLER, SER, ESTAR) (apèndix, p. 238, 239) 

-Identificació de les funcions sintàctiques i substitució dels complements (CD, CI, CRV, predicatiu, 

atribut i CC) per pronoms febles (unitats 3, p. 59-70; unitat 4, p. 85-94) 

-Dictat (entre els dictats del llibre de text) 

TIPOLOGIA TEXTUAL I EXPRESSIÓ 

-Definició breu i identificació de: crònica (p. 26), reportatge (p. 72), entrevista (p. 46), article d’opinió, 

editorial, carta al director., 

-Redacció: una crònica d’un fet de l’estiu. 

  

  

La feina feta durant l’estiu s’haurà de presentar obligatòriament el dia de l’examen de 

setembre,  juntament amb aquesta guia de recuperació. 

  

És important que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada en apartats, amb marges, 

bona lletra, tot revisant bé l’ortografia i la coherència del text escrit,  i amb un full al davant indicant la 

matèria, el vostre nom i el curs. 

  
 

  



CASTELLÀ 
Si has suspendido Lengua Castellana, además de presentarte al examen de recuperación, es 

obligatorio realizar el siguiente trabajo de verano: 

-Un dossier de repaso que debes adquirir en conserjería.  

-Este dossier debe presentarse obligatoriamente el mismo día del examen. 

-Todos los ejercicios deben ser realizados en él, a excepción de aquellos que estén 

marcados con la palabra “NO”.  

-Los apartados dedicados a redacción o literatura pueden ser realizados al reverso de las 

páginas del dossier.  

-Recomendamos, además, la lectura de libros en castellano.  

-En el examen también pueden aparecer preguntas en torno al libro de lectura obligatorio: 

Marina.  

 

Este trabajo es opcional y recomendable para aquellos alumnos que no han superado el 6 en la nota 

final.  

 

ANGLÈS 
>> Si has suspès l'anglès és obligatori que facis la feina que  t'indiquem a continuació: 

  

Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 3r d’ESO per fer-lo i entregar-lo  el dia 

de l’examen de setembre. 

 

>> Si has tret un 5 o un 6 és molt recomanable que facis la feina que t’indiquem a continuació: 

  

Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 3r d’ESO i fer-lo 

  

>> Si has tret un notable o un excel.lent aquí tens alguns suggeriments per mantenir el teu 

nivell aquest estiu: 

 

Llegeix un llibre de lectura i fes les activitats que proposen al final del llibre; aquí tens un llistat de les 

diferents col.leccions disponibles per al teu nivell: 

1. Oxford Bookworms Stage 3 

2. Burlington Readers: 3 ESO 

3. Black Cat- Vicens Vives Step 2  B1.1 

  

Si tens accés a Internet en aquestes pàgines pots trobar activitats i jocs de gramàtica i vocabulari o 

simplement lectures: 

  

Gramàtica i altres :  http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm 

                                     http://www.britishcouncil.org/learnenglish/central 

                                     http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm 

                                     http://www.tolearnenglish.com 

  

Vocabulari :             http://www.pdictionary.com/ 

http://www.manythings.org/cts  

 

Si tens DVD, mira alguns fragments de pel.lícules en anglès i activa els subtítols també en anglès 
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CIÈNCIES SOCIALS 
 

Dossier de recuperació de SETEMBRE 

Has de fer aquest dossier i entregar-lo al professor el dia de l’examen de setembre. El dossier 

serà una part important de la nota per tant l’has de fer bé i complet. 

Has de fer servir la informació que tens al llibre i si no la trobes o si vols ampliar pots consultar 

internet. 

 

1) Relaciona cada concepte amb l’enunciat que li escau: 

 

1. SINDICAT    __ protagonisme del lliure mercat 

2. OPENFIELD    __ deute de l’Estat 

3. CAPITALISME    __ oferta i demanda de treball 

4. DÈFICIT PÚBLIC   __ parcel·les de camps tancats 

5. SOCIALISME    __ augment de preus 

6. MERCAT LABORAL   __ escassos excedents de producció 

7. INFLACIÓ     __ agricultura de camps sense tancar 

8. SEGURETAT SOCIAL   __ estat del benestar 

9. BOCAGE    __ propietat privada reduïda o nul·la 

10. ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA  __ associació de treballadors 

 

2) Completa el text: 

 La balança comercial d'un país reflecteix el seu comerç amb l'exterior: compta el valor de les 

seves ____________________ (el que compra fora) i les seves ____________________ (allò que 

ven als països estrangers). Si exporta per un valor més alt que no pas __________________ diem 

que tindrà una balança comercial positiva o excedentària (superàvit). En canvi, si és a l'inrevés, 

aquest país tindrà una balança comercial negativa, és a dir, que tindrà un determinat 

__________________ comercial. 

 La balança de pagaments és un altre indicador, encara més important, ja que junt amb el 

comerç exterior, inclou també els intercanvis de serveis (com el turisme) i moviments de capitals. Un 

bon exemple pot ser el cas d'Espanya, un estat que té un important dèficit comercial, però que té una 

balança de ___________________ més equilibrada, gràcies sobretot al factor del turisme, que aporta 

uns importants ingressos (_______________). 

 

  



3) Completa el quadre sobre les fonts d’energia renovables i no renovables. 

 

FONTS D’ENERGIA RENOVABLES FONTS D’ENERGIA NO RENOVABLES 

NOM CARACTERÍSTIQUES NOM CARACTERÍSTIQUES 

    

    

    

    

    

    

 

  



4) Omple el quadre amb les característiques bàsiques d’aquests països: 

 

  

  

 

  

  

   

    

països   

 desenvolupats 

   

    

països    subdesenvolupats 

   

  

  

demografia 

   

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

   

    

 

    

   

  

  

economia 

   

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

   

    

 

    

   

  

  

serveis socials 

   

    

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 

    

   

    

 

    

   

 

  



5) Completa: 

_ _ _ _ _ _ _ : sector econòmic que ocupa menys del 5% als països més desenvolupats 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : central que genera electricitat amb l’aigua dels pantans. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : granja per criar peix 

_ _ _ _ _ _ _ : activitat econòmica del sector primari (obté ferro, fosfats, carbó, etc.) 

_ _ _ _ _ : mineral que és la base de l’energia nuclear. 

 

6) Tria una data per als fets de la llista (atenció: alguns fets tenen la mateixa data). 

 

   __ adhesió d’Espanya a la CEE (actual UE) 

1957   __ Tractat de Roma 

1973   __ la CEE es converteix en UE 

1986   __ adhesió de Regne Unit a la CEE (actual UE) 

1992   __ Fundació de la CEE (actual UE) 

2002   __ adhesió de Portugal a la CEE (actual UE) 

2007   __ establiment de l’euro 

2008   __ inici de la crisi actual, que amenaça de trencar la UE 

2016   __ adhesió de Romania a la CEE (actual UE) 

   __ data en què el Regne Unit va decidir sortir de la UE 

 

7) Completa el quadre sobre les grans institucions polítiques de la Unió Europea 

 

NOM DE LA INSTITUCIÓ QUI LA FORMA DE QUÈ S’ENCARREGA 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

  



8) Relaciona cada concepte amb un enunciat: 

1. Sufragi  universal  __ llei que és la base d’un estat democràtic 

2. Referèndum   __ federalisme, poder repartit amb autonomies 

3. “Estat del benestar”  __ dret a vot de tots els ciutadans 

4. Centralisme   __ govern 

5. Divisió de poders  __ votació per aprovar o no una proposta, llei, etc. 

6. Estat descentralitzat  __ serveis socials públics, seguretat social, etc. 

7. Monarquia   __ el cap de l’estat no és vitalici ni hereditari 

8. República   __ sistema oposat al poder absolut 

9. Poder executiu   __ poder concentrat en un govern central 

10. Constitució   __ règim en què el rei és cap de l’estat   

 

9) Completa les frases: 

-L’estat totalitari es caracteritza per ... 

 

-El terme “nació” pot tenir dos significats diferents: 

 

-Segons el dret d’autodeterminació que l’ONU reconeix ... 

 

-Els 6 països que van fundar el “Mercat Comú” van ser ... 

 

-La província de Tarragona és formada per 10 comarques: 

 

10) Completa: 

O _ _ _ : aliança militar de l’Europa occidental amb els EUA i altres estats. 

E _ _ _ _ _ _ : llei màxima de l’ordenament català (2006). 

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ : organisme de govern municipal 

P _ _ _ _ _ _ _ _ : institució en què resideix el poder legislatiu català. 

S _ _ _ _ _ _ _ _ : poder de decidir (en una democràcia seria de la “nació”, el poble). 

 

11) Fes una llista amb el 28 estats que actualment formen part de la Unió Europea: 

 

 

 

 

 

 

12) Resposta exacta. Digues … 

-Com es deien els rics protectors dels artistes (Renaixement): 

-Qui va crear la impremta? 

-Dinastia dels descendents de Carles V (l’Emperador): 

-El Tractat de Tordesillas va dividir Amèrica entre castellans i … 

-5 països on predomina avui la religió cristiana catòlica: 

-5 països on predomina avui la religió cristiana evangèlica (protestant): 

-La Capella Sixtina va ser pintada per … 

-3 artistes del Renaixement: 

-2 artistes del Barroc: 

  



13) Completa: 

1455: ______________________ crea l’impremta. 

1492: Els Reis _______________ conquereixen el regne de ______________, al 

sud de Castella. Expulsió dels _____________ que no es van convertir al cristianisme. 

________________ descobreix América per a la Corona de Castella. 

1516: Regnat de Carles V, l’Emperador (dinastia ___________________). 

1517: _________________ inicia la Reforma protestant. 

1519: _________________ capitanejava una expedició per fer la primera volta all món, però mor 

durant el viatge. L'expedició arriba el 1521 comandada per Juan Sebastián _____________. 

1541: Miquel Àngel pinta la __________________________ (Roma). 

 

14) Situa sobre el mapa els diversos regnes de la Península Ibèrica abans de 1492. Quins eren 

els estats més poderosos? 

Explica quins canvis de fronteres es van produir en les dècades següents i per què. 

 
 

 

 

 

 

 

 

15) Relaciona: 

A) MARCO POLO   __ primer viatge a terres americanes 

B) ELCANO   __ emperador alemany (i alhora rei de Castella i Aragó) 

C) HABSBURG   __ primera ruta europea que arriba a l'Índia 

D) VASCO DA GAMA  __ capità que completa la primera volta al món 

E) MAGALHAES  __ artista del Renaixement, pinta temes mitològics 

F) VELÁZQUEZ   __ primer viatger europeu que arriba a la Xina 

G) MÈDICI   __ capità que inicia la primera volta al món 

H) BOTTICELLI   __ dinastia de reis austríacs 

I) CARLES V   __ pintor barroc, mestre de la “perspectiva aèria” 

J) COLOM   __ família de banquers i mecenes de les arts 

  



DOSSIER DE MAPES CIÈNCIES SOCIALS 

NORMES PER ELABORAR ELS MAPES POLÍTICS. 

- Sempre has d’escriure tots els noms dels ESTATS amb lletra MAJÚSCULA. 

- Es poden fer servir números o fletxes per omplir el mapa, però només en els països o territoris que 

ho necessitin per les seves dimensions massa reduïdes.  

- Has de pintar, suaument, cada territori d’un color diferent. Sempre amb llapis de color. 

 

 

MAPA D’ÀFRICA POLÍTIC 

 

 

 

 

 

  



 

    

MAPA D’AMÈRICA DEL NORD I CENTRAL POLÍTIC 

   

  
     

 

 

 

  



 

 

 

    

MAPA  D’AMÈRICA DEL SUD POLÍTIC 

   

 

 

 

  



 

 

    

MAPA DE CATALUNYA POLÍTIC 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA D’ÀSIA POLÍTIC 

 

 

  



 

     

MAPA POLÍTIC D’EUROPA 

 

 

  



 

MAPA POLÍTIC D’ESPANYA:  

escriu el nom de les províncies de cada comunitat autònoma. Sempre que sigui possible escriu els 

nom dins del seu territori: no utilitzis fletxes ni números a no ser que sigui imprescindible.  

  

Pinta cada comunitat autònoma d’un color i escriu el seu nom. 

   

     

 

 

 

 

 

 

  



BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 

INTRODUCCIÓ. TEIXITS, ORGANS, APARELLS I SISTEMES 

 

1- Els nivells d'organització de la matèria vius o biòtics (desordenats) són: òrgan, aparell, cel·lular, 

sistema, organisme, teixit. 

Ordena els nivells per complexitat, de menor a major. 

En ordre: _______________, _______________, ________________, ____SISTEMA____, 

________________ i ____________________ 

A quin nivell pertany l'esquelet? _________________________ 

A quin nivell pertany un condròcit (cèl·lula cartilaginosa)? _________________________ 

A quin nivell pertany una alzina (arbre)? __________________________ 

A quin nivell pertany un tros de cartílag, com un dels anells de la tràquea? ____________________ 

A quin nivell pertany un múscul, com el bíceps? _________________________ 

A quin nivell pertany un mol·lusc, com un cargol? ______________________ 

A quin nivell pertany el fetge? _________________________ 

Cita un parell de sistemes. ______________________ i ________________________ 

Cita un parell d'aparells. _______________________ i ________________________ 

 

HAS DE TENIR PRESENT QUE TOTA L'ASSIGNATURA TE COM A OBJECTIU TREBALLAR LES 

FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS DES DEL PUNT DE VISTA DE L'ESPÈCIE HUMANA; 

LES FORMES (ANATOMIA) I EL FUNCIONAMENT (FISIOLOGIA) DE TOTS ELS APARELLS I 

SISTEMES QUE LES FAN POSSIBLES. 

Les funcions vitals dels éssers vius són: ___________________, ___________________ i 

___________________ 

 

2- Relaciona les funcions orgàniques següents amb els aparells o sistemes que les realitzen: aparell 

digestiu, aparell respiratori, aparell excretor, aparell locomotor, sistema limfàtic, sistema 

endocrí, sistema circulatori, sistema nerviós. 

 

a) Filtrar la sang per extreure'n les substàncies de rebuig (urea) que li han abocat les cèl·lules. 

_____________________________________ 

b) Donar respostes relacionades amb el moviment. __________________________________ 

c) Sistema integral de control lent de les funcions orgàniques mitjançant hormones. 

________________________________________ 

d) Transformar els aliments en nutrients. ________________________________________ 

e) Ventilar la sang per enriquir-la en oxigen i extreure'n el diòxid de carboni. 

_____________________________________ 

f) Portar a totes les cèl·lules oxigen i nutrients i extreure'n els productes de rebuig. 

_____________________________________ 

g) Sistema integral de control ràpid de totes les funcions orgàniques mitjançant impulsos nerviosos. 

_____________________________________ 

h) Recollir el plasma vessat en els teixits a nivell dels capil·lars per retornar-lo a la circulació 

sanguínia enriquit en glòbuls blancs._____sistema limfàtic_____________________ 

 

2- Comenta els conceptes -referits a cèl·lules o organismes- de: 

 

EUCARIOTA: 

 

 

PROCARIOTA: 

  



3- Fes el dibuix d'una cèl·lula eucariota animal i assenyala les següents parts: membrana 

plasmàtica, citoplasma i nucli. Així mateix, dins del citoplasma, dibuixa i assenyala: mitocondris, 

lisosomes, reticle endoplasmàtic, aparell de Golgi i centríols. A l'interior del nucli, representa la 

cromatina i un nuclèol. (T'ajudarà imatges de la cèl·lula del llibre o de la internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Col·loca els termes al seu lloc: cromosomes, proteïnes, ADN (àcid desoxiribonucleic) 

La cromatina és una substància que es troba en el nucli, és composada per: ______________ i 

________________. Durant la divisió cel·lular la cromatina es condensa formant els 

_________________________. 

 

Escriu el significat de les sigles ADN _____________________________________________ 

Quina és la funció de l' ADN? 

Resposta: 

 

 

b) Comenta tres diferències entre cèl·lules animals i vegetals. 

 

 

 

 

 

 

3- Relaciona els següents orgànuls cel·lulars amb la seva funció. 

 

A- Ribosomes     Magatzem de substàncies._____ 

B- Centrosoma    Fabrica substàncies per ser excretades, mitjançant  

      vesícules, a l'exterior. _____ 

C- Mitocondris    Relacionat amb la motilitat cel·lular i en la formació de  

     cilis i flagels. _____ 

D- Aparell de Golgi    Relacionat amb la síntesi de proteïnes. _____ 

E- Reticles endoplasmàtics   Són digestors cel·lulars. _____ 

F- Lisosomes     Respiració cel·lular. Fàbrica d'energia a partir de 

       nutrients i oxigen. ______ 

G- Vacúols     Transport i distribució de substàncies _____ 

 

4- Defineix el concepte de TEIXIT. 

Resposta: 

 

  



5- Relaciona els següents teixits: teixit muscular llis, glàndules endocrines, endotelis, mucoses, 

glàndules exocrines, epidermis, teixit muscular estriat. 

 

a) Fabriquen productes -variats segons el tipus- per abocar a l'exterior ______________________ 

b) És la capa més externa de la pell. _____________________________ 

c) Recobreix l'interior dels vasos sanguinis. _____endotelis_____________ 

d) El trobarem en les capes musculars de les vísceres (budells, ronyons, etc.)__teixit muscular llis_ 

e) Fabriquen hormones que aboquen a la sang _________________________ 

f) Recobreix l'interior de les vies respiratòries, tub digestiu, boca, vagina,etc.__________________ 

g) El trobarem a la musculatura situada a sobre de l'esquelet. _____________________________ 

 

6- Relaciona les cèl·lules en els teixits que les trobarem: teixit cartilaginós, teixit muscular 

esquelètic, teixit ossi, miocardi, teixit nerviós (2vegades), 

 

a) Les cèl·lules de la glia. __________________________ 

b) Els adipòcits, que són cèl·lules carregades de greix. ________________________ 

c) La fibra muscular estriada, polinuclear, i de contracció voluntària ________________________ 

d) Els condròcits, amb una substància intercel·lular resistent i flexible. _____________________ 

e) Els osteòcits, amb una substància intercel·lular resistent i dura. _____________________ 

f) Les neurones. ____________________________ 

g) La fibra muscular cardíaca, de contracció autònoma. ____________________ 

 

 

7- Cada teixit al seu lloc: teixit muscular llis, teixit muscular estriat, teixit ossi, teixit cartilaginós, 

teixit conjuntiu, teixit epitelial ciliat, teixit adipós. 

 

a) Interior de la tràquea. _____teixit epitelial ciliat_____________ 

b) Capa muscular de les vísceres. _________________________ 

c) Hipodermis (capa profunda de la pell). ____________________________ 

d) Dermis. _______teixit conjuntiu_________ 

e) Múscul esquelètic. __________________________ 

f) Fèmur, tíbia, etc. ________________________________ 

g) Discos intervertebrals, pavelló auricular (orella)____________________ 

 

8- Relaciona les funcions següents amb els sistemes i/o aparells que les realitzen: aparell digestiu, 

aparell respiratori, aparell excretor, aparell locomotor, sistema limfàtic, sistema endocrí, 

sistema circulatori, sistema nerviós. 

 

a) Filtrar la sang per extreure'n les substàncies de rebuig que li han abocat les cèl·lules. 

______aparell excretor_______________ 

b) Donar respostes relacionades amb el moviment. __________________________________ 

c) Sistema integral de control lent de les funcions orgàniques mitjançant hormones. 

_____________________________________ 

d) Transformar els aliments en nutrients. ________________________________________ 

e) Ventilar la sang per enriquir-la en oxigen i extreure'n el diòxid de carboni. 

_____________________________________ 

f) Portar a totes les cèl·lules oxigen i nutrients i extreure'n els productes de rebuig. 

_____________________________________ 

g) Sistema integral de control ràpid de totes les funcions orgàniques mitjançant impulsos nerviosos. 

_____________________________________ 

h) Recollir el plasma vessat a nivell dels capil·lars de les vísceres per retornar-lo a la circulació 

sanguínia enriquit en glòbuls blancs._____sistema limfàtic_____  



8'- Has de relacionar tota els aparells i sistemes del cos humà, i també els òrgans dels sentits, amb 

les funcions vitals. Els aparells i sistemes són: aparell digestiu, aparell respiratori, aparell 

excretor, aparell locomotor, sistema limfàtic, sistema endocrí, sistema circulatori, sistema 

nerviós, aparells genitals masculí i femení; i també els òrgans dels sentits. 

 

 NUTRICIÓ   RELACIÓ   REPRODUCCIÓ 

 sistema limfàtic  òrgans dels sentits 

 

 

 

 

 

 

9- Observa la següent reacció química que té lloc a l'interior de totes les cèl·lules d'un organisme; i 

relaciona: la digestió, la respiració, mitocondri, respiració cel·lular, la sang (dues vegades), 

amb les següents preguntes. 

 

NUTRIENTS + OXIGEN    ENERGIA + DIÒXID DE CARBONI + AIGUA 

 

a) En quin orgànul cel·lular es dóna aquesta reacció? __________________________ 

b) Com s'anomena aquest procés vital? ____________________________ 

c) De quina funció biològica provenen els nutrients? ________________________ Qui a fet arribar 

els nutrients a les cèl·lules? _________________________ 

d) Quina funció biològica permet l'obtenció d'oxigen? ________________________ Qui a fet arribar 

l'oxigen a les cèl·lules? _________________________ 

e) El diòxid de carboni generat a la reacció és abocat a la sang. Amb quina finalitat? 

Resposta: 

 

 

 

 

 

10- Relaciona els diferents tipus de nutrients orgànics i inorgànics: proteïnes, aigua, lípids o 

greixos, glúcids o sucres, sals minerals. 

a) Quins tenen funció energètica de consum ràpid? ______________________ 

b) Quins s'utilitzen per construir estructures (membranes, fibres, etc.) ___________________ 

c) Quins tenen funció energètica, però de reserva d'energia? _________________ 

d) Qui són reguladors metabòlics inorgànics de les reaccions químiques? _____________________ 

e) Qui és un gran transportador i regulador tèrmic inorgànic? ______________________ 

 

11- Relaciona amb fletxes la columna d'aliments amb la columna de nutrients que conté cada 

aliment. Recorda que un aliment pot ser ric en més d'un nutrient. 

ALIMENTS    NUTRIENTS 

 

 Pa.       

 Taronja    Aigua 

 Tonyina    Sals minerals 

 Margarina    Glúcids 

 Cansalada    Lípids 

 Salmó    Proteïnes 

 Cigrons    Vitamines  



Escriu els nutrients que aporta un entrepà de truita de patates. 

. El pa: ______________________________________________ 

. L'ou: ______________________________________________ 

. La patata: __________glúcids__________________________ 

. L'oli: ______________________________________________ 

 

APARELL DIGESTIU 

1- Comenta la funció (el seu objectiu) de l'aparell digestiu. (Utilitza els termes: aliments, nutrients i 

transformació) 

 

 

 

Quins altres aparells o sistemes, a més del digestiu, estan implicats en la funció de nutrició? 

___________________________, _________________________ i __sistema circulatori___ 

 

2- Ordena el tub digestiu. Desordenat: intestí gros, esòfag, boca, estómac, faringe, recte, intestí 

prim. 

En ordre: 

 

 

a) Les glàndules annexes al tub digestiu són: 

__________________________, _______pàncrees___________ i _________________________ 

Totes les glàndules són de tipus ________________________, però el _______________________ 

funciona també com a glàndula endocrina fabricant la insulina, la qual controla el nivell de sucre a la 

sang. 

 

b) Les funcions digestives es poden dividir en 4 parts, a saber: absorció dels nutrients, egestió de 

les restes no digerides, ingestió dels aliments, digestió dels aliments. Ordena-les a sota. 

_________________, ____________________, ____________________ i ___________________ 

 

3- Relaciona les dues columnes (producte fabricat i òrgan responsable) . 

A- Sun entèric  (intestinal) Glàndules salivals  ______ 

B- Saliva   Estomac  ______  

C- Suc pancreàtic  Intestí prim  ______ 

D- Suc gàstric   Fetge   ______ 

E- Bilis   Pàncrees  ______ 

 

a) Situa les següents paraules al seu lloc: aliments, ferments, nutrients, absorció, sang, 

glàndules digestives. dins la frase: 

Els __________________, secretats per les ________________________, transformen els 

_______________ en ___________________, que són transportats per la sang ________________ 

per posar-los a disposició de totes les cèl·lules del nostre cos. 

 

4- Relaciona (amb les lletres) les dues columnes: 

A. glàndules salivals              deglució __G___ 

B. dents                                  digestió mecànica i fabricació dels ferments gàstrics_____ 

C. fetge                                  formació dels excrements ____ 

D. pàncrees                            fabricació de ferments i absorció dels nutrients_____ 

E. intestí prim                         fabricació de la bilis i tractament dels nutrients absorbits_____ 

F. intestí gruixut                     fabricació de ferments digestius i de l'hormona insulina _____ 

G. epiglotis                             lubrificació del bol alimentari i fabricació de ferments__A__ 

H. estomac   masticació _____ 

  



5. En un full apart, fes tu un dibuix de tot l'aparell digestiu i assenyala les parts més 

importants. Adjunta el full al dossier de treball. 

 

APARELL RESPIRATORI 

 

6- Comenta la funció de l'aparell respiratori. 

 

 

 

Relaciona les dues columnes, amb els números: 

 

1- Fosses nasals                       Conté les cordes vocals. _____ 

2- Laringe                                Conducte format amb anells de cartílag _____ 

3- Bronquis                              Conté una mucosa amb molts vasos sanguinis per escalfar l'aire __1_ 

4- Alvèols pulmonars               Òrgans esponjosos que contenen els alvèols pulmonars_____ 

5- Pulmons                               Comunica les fosses nasals amb la laringe__6__ 

6- Faringe                                 Es produeix l'intercanvi de gasos amb la sang _____ 

7- Tràquea                                Conductes en que es divideix la tràquea a l'entrada dels pulmons ___ 

 

 

El SISTEMA CIRCULATORI SANGUINI 

 

1- Cita els diferents vasos sanguinis. 

a) ___________________________, _________________________ i _______________________ 

 

b) Quins d'aquests vasos poden presentar vàlvules? __________________________ 

Quina seria la funció d'aquestes vàlvules. 

Resposta: 

 

 

 

c) Com s'anomenen els vasos prims que banyen els òrgans? ______________________ 

 

d) Quins vasos tenen les parets més gruixudes i elàstiques? _______________________ 

 

e) Quins són els vasos per on surt la sang del cor? ___________________ 

 

f) Quins són els vasos per on entra la sang al cor? ___________________ 

 

 

2- La sang intervé en una gran quantitat de processos. Explica breument que fa la sang en els 

següents processos: 

 

a) nutrició: 

 

 

b) excreció: 

 

 

c) respiració: 

 

 

d) defensa: 

 



 

e) La sang és composada de: __________________________ i _____________________________ 

 

 

Cita les diferents cèl·lules sanguínies i digues quina és la seva funció. 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

3- Què és el miocardi? 

Resposta:  

 

 

 

 

 

EL SISTEMA CIRCULATORI LIMFÀTIC (Consulta la Viquipèdia; no hi és al llibre) 

1- Comenta la funció del sistema circulatori limfàtic. 

 

 

 

2- Cita els components del sistema limfàtic: ____vasos limfàtic___, __capil·lars limfàtics___ 

i_________________________ 

 

APARELL EXCRETOR 

1- Quina és la funció de l'aparell excretor? 

 

 

2. Cada terme al seu lloc: orina, sang, bufeta de l'orina, nefrones 

a) Com s'anomenen a la vora del milió d'unitats microscòpiques en forma de tub que formen un 

ronyó? _______________. 

b) Quin líquid es filtrat en aquests tubs? ______________. 

c) Com s'anomena al producte de la filtració? _______________. 

d) On s'acumula el producte final de la filtració? __________________ 

 

 

  



 

3- Relaciona (amb les lletres) les dues columnes segons correspongui: 

 

A- Insuficiència renal  Purificació de la sang que es realitza en un aparell anomenat ronyó 

     artificial__E____ 

B- Urèter   Conducte que du l’orina des del ronyó fins a la bufeta. ______ 

C- Micció   Unitat bàsica de filtració de la sang. Hi ha un milió per ronyó. 

_______ 

D- Filtració   Incapacitat del ronyó per retirar la urea de la sang. ______ 

E- Hemodiàlisi   El pas de l’aigua amb substàncies dissoltes de la sang al corpuscle 

renal.     _____ 

F- Nefrona  Acte d’expulsar l'orina a l’exterior. ______ 

 

FUNCIONS DE RELACIÓ 

1- Defineix la funció vital de relació. 

 

 

2- Els òrgans aparells i sistemes implicats en les funcions de relació. Omple els espais buits amb: 

sistema endocrí, sistema esquelètic, òrgans dels sentits, aparell locomotor, sistema nerviós, 

sistema muscular. 

- És un sistema d'integració ràpida que coordina i regula l'organisme mitjançant impulsos nerviosos. 

________________________________ 

- És un sistema d'integració lenta que coordina i regula l'organisme amb la secreció d'hormones. 

________________________________ 

- És un conjunt de cèl·lules especialitzades en captar estímuls. Distribuïdes per la pell i vísceres o 

agrupades en òrgans especialitzats. _______________________________________ 

- És un aparell que permet donar respostes relacionades amb el moviment. 

________________________________ Consta de dues parts: una passiva, de suport: 

_________________________ i una altra activa: ____________________________ 

 

SISTEMA NERVIÓS 

 

1- Les cèl·lules especialitzades del sistema nerviós s'anomenen __________________. Quina és la 

funció especialitzada d'aquestes cèl·lules? _____________________________________________ 

 

 El sistema nerviós central consta de: __________________ i ____________________________ 

A quin lloc de l'encèfal s'integren els actes voluntaris? ________________________. A quin lloc de 

l'encèfal s'integren els actes viscerals o involuntaris? _________________________. Com 

s'anomena el lloc de l'encèfal encarregat de l'equilibri? _____________________ 

 

SISTEMA ENDOCRÍ 

1- Defineix els següents conceptes (Consulta el llibre o la Viquipèdia): 

 

Glàndula endocrina: 

 

Hormona: 

 

Òrgan diana: 

 

2- Contesta les preguntes.  

Quina glàndula és a la vegada endocrina i exocrina, és a dir, mixta? __________________ 

Com s'anomena la glàndula controladora de la resta de glàndules endocrines? ________________ 

Quina hormona produeixen els testicles? _______________________ 

Quina hormona produeixen els ovaris _______________________  



ELS SENTITS 

 

1- Defineix els termes següents: 

 

a) Estímul. 

 

 

 

b) Receptors sensorials 

 

 

 

Omple els buits amb: impulsos nerviosos, estímuls, receptors sensorials. 

 

a) Les cèl·lules especials dels òrgans dels sentits s'anomenen ______________________. Estan 

especialitzades en captar _________________________, els quals són amplificats i traduïts en 

__________________________ 

 

b) Escriu al costat de cada estímul el nom genèric del tipus receptor especialitzat en captar-lo. 

 

  ESTÍMUL    TIPUS DE RECEPTOR 

  Químic                ____________________ 

  Mecànic    ____________________ 

  Tèrmic     ____________________ 

  Lumínic    ____________________ 

  Intern (a les vísceres)   ____________________ 

 

2- Les capes de ull són: coroides, retina escleròtica. 

 

a) Ordena-les, de l'exterior cap a l'interior, és a dir: de fora a dins? 

________________________, ___________________________ i _______________________ 

b) En quina d'aquestes capes es situen els receptors sensorials de la llum? _________________ 

c) Quina d'aquestes capes, és la que conté molts vasos sanguinis? __________________ 

d) La que és més externa i de color blanc s'anomena? _____________________ 

e) La lent elàstica de l'interior de l'ull que permet enfocar les imatges s'anomena _____________ 

f) Com s'anomena el disc acolorit que envolta la pupil·la? _________________ 

 

3- Contesta les preguntes al respecte de la fisiologia (funcionament) de l'ull. Respostes: 

cons, bastons, retina, nervi òptic, iris, neocòrtex occipital, coroides, còrnia, cristal·lí. 

 

Capa on es localitzen els fotoreceptors    _________________ 

Responsable de enfocar las imatges a la capa on són els fotoreceptors ______________ 

Capa fosca i molt vascularitzada _______________ 

Teixit transparent que forma la part anterior de l'escleròtica  _________________ 

Part de l'ull que regula la intensitat de la llum que hi entra _________________ 

Conjunt de fibres nervioses sensitives que surten de l'ull _________________ 

Els fotoreceptors responsables de l'agudesa visual (visió en blanc i negre) s'anomenen: __________ 

Els fotoreceptors responsables de la visió del color s'anomenen_________________ 

A quina zona del neocòrtex (cervell) s'integren las imatges captades?____________  



5- Contesta les preguntes al respecte de la fisiologia de l'oïda. Respostes: 

cargol (còclea), neocòrtex temporal, timpà, conducte auditiu extern, trompa d'Eustaqui, canals 

semicirculars, pavelló auricular (orella). 

 

Lloc on es localitzen els mecanoreceptors responsables de l'audició. __________________ 

Lloc on es localitzen els mecanoreceptors responsables de l'equilibri. __________________ 

Recull les vibracions de l'aire i les transmet a la cadena d'ossets.  __________________ 

Serveix per igualar les pressions entre els oïdes extern i mitjà  __________________ 

La seva dermis conté glàndules que fabriquen ceres   

 __________________ 

El seu disseny canalitza les vibracions de l'aire a l'interior de l'oïda __________________ 

A quina zona del neocòrtex s'integren els sons     __________________ 

 

6- Observant el dibuix, digues a quina part de l'oïda: externa, mitjana o interna, pertanyen les 

següents estructures: 

        OÏDA 

  Trompa d'Eustaqui  __________________ 

  Pavelló auricular (orella)  __________________ 

  Cargol o còclea   __________________ 

  Timpà    __________________ 

  Conducte auditiu extern  __________________ 

 

2- Relaciona amb les lletres les dues columnes. 

A- Cadena d'ossets o ossicle   Conté els receptors del so  _____ 

B- Canals semicirculars    Vibra quan rep el so  _____ 

C- Timpà     Transmet la vibració del timpà _____ 

D- Nervi auditiu     Conté receptors de l'equilibri _____ 

E- Caragol     Porta la informació de l'orella al cervell _____ 

 

L'APARELL LOCOMOTOR 

1- Comenta la funció de l'aparell locomotor. 

 

L'aparell locomotor consta de dos sistemes. Un sistema actiu anomenat _____________________ i 

un sistema passiu o de suport, anomenat __________________________ 

 

2- Defineix els següents conceptes : 

 

a) Ossos. 

 

b) Esquelet. 

 

c) Articulacions. 

 

d) Lligaments. 

 

Cita els tres tipus d'articulacions que podem trobar a l'esquelet i posa un exemple de cada una 

d'elles. 

 

a) ________________________, exemple: _______________________ 

b) ________________________, exemple: _______________________ 

c) ________________________, exemple: _______________________ 

  



EL SISTEMA MUSCULAR 

 

1- A més de la musculatura que recobreix l'esquelet i que ens permet el moviment, hi ha altres dos 

tipus de musculatura: una que es troba a l'interior de les vísceres, anomenada ____musculatura 

llisa o visceral______ i una altra exclusiva del cor, anomenada ____________________________ 

 

El sistema muscular de l'aparell locomotor consta de: _________________ i ___articulacions___ 

 

2- Comenta com funcionen: (mira a la Viquipèdia) 

 

Els músculs. 

 

 

 

 

Els tendons. 

 

  

 

 

 

ELS APARELLS REPRODUCTORS 

 

1- Ompla els buits referits a l'aparell reproductor. (ajuda; hi entren, entre d'altres: epidídim, fol·licle, 

gàmetes, fol·licle) 

Com s'anomenen a les cèl·lules que es generen a les gònades? ____________________________ 

Com s'anomena a la gònada masculina? _________________ i la femenina _________________ 

L'estructura de la gònada masculina és una munió de tubs microscòpics, com s'anomenen a aquests 

tubs? ______________________________ El lloc de la gònada masculina on maduren les cèl·lules 

sexuals s'anomena ___________________ La cèl·lula sexual masculina s'anomena _____________ 

El conjunt format per l'òvul i les cèl·lules que l'acompanyen s'anomena ______________________ 

 

 

2- Ompla els buits referits a la concepció i als mètodes per evitar-la. 

S'anomena ___________________ a la unió dels gàmetes femení i masculí. Aquesta unió té lloc a 

les _________________________________ 

El condó masculí és un mètode _____________________ de tipus __________________; a més de 

prevenir l'embaràs protegeix contra les _______________________________________________ 

Les pastilles anticonceptives són un mètode de tipus _________________________ 

El mètode d’esterilització femenina permanent s’anomena ___________________________ 

 

 

  



FÍSICA I QUÍMICA 
 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT DE RECUPERACIÓ: 

 

Els alumnes amb la matèria pendent heu de realitzar de manera obligatòria el dossier adjunt i 
l’haureu d’entregar en paper el dia que sigueu convocats a les proves extraordinàries de setembre. 

 
L’examen de recuperació extraordinària es basarà sobretot en activitats similarsa les del dossier.  
 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA APROVADA: 

 

Els alumnes amb la matèria aprovada teniu a la web del departament un dossier amb activitats 

voluntàries i es podran entregar en paper, un cop comenci el curs al professorat que imparteixi la 

matèria (la valoració de les activitats realitzades es podrà tenir en compte a l’avaluació del primer 

trimestre). 

 

El dossier podreu trobar-lo a la web del departament: 

 

https://sites.google.com/site/fisicaquimicanarcisoller/materies/deures-estiu 

 

 

MATEMÀTIQUES  
 

Quarden PONT ESO Matemàtiques 3r ISBN 9788478875344 Ed Nadal 

 

TECNOLOGIA 

 

Els que tingueu suspesa l’assignatura de Tecnologia haureu de presentar obligatòriament: 

● Un esquema-resum de cada tema d’una extensió mínima d’1 full. 

● Un dossier escrit a mà amb els exercicis que es detallen a continuació. No s’admetran 

dossiers fets amb ordinador. S’han de copiar els enunciats. 

● I a més, podeu presentar un projecte voluntari amb material reciclat. 

 

Tema 2. Estructures  

Exercicis:  4, 5, 9 i 15.  

Exercici de síntesi, pàg. 35 

  

Tema 3. Màquines 

Exercicis: 2, 4, 5, 9 i 13. 

Exercici de síntesi, pàg. 49 

  

Tema 4.  Mecanismes 

Exercicis: 3 i 4.  

Exercici de síntesi, pàg. 63 

Exercicis competències bàsiques, ex. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, pàg. 65.  

 

Tema 5. Màquines tèrmiques 

Exercicis: 1, 3 i 5.  

Exercici de síntesi, pàg. 77.  

https://sites.google.com/site/fisicaquimicanarcisoller/materies/deures-estiu


  

Tema 6. Comunicacions a distància  

Exercicis: 3, 4, 5 i 9.  

  

Pels que heu aprovat l’assignatura, aquests deures són voluntaris, i si són correctes, ho tindrem en 

compte a la nota del 1r trimestre del curs següent. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Alumnes suspesos: 

 

● Portar les activitats del dossier de l’assignatura fetes.  

● Respondre a un examen teòric del dossier de l’assignatura.  

● Realitzar la prova de resistència de 25 minuts corrent, la de la planxa frontal (Mínim 

60’’) i la de flexions de braços (Mínim 40 repeticions).  

● Realitzar un intercanvi de cops de bàdminton amb el company.  

● Realitzar els dos exercicis d’examen de voleibol: toc de dits i sacada-recepció.  

Per tant, practiqueu el que calgui i entreneu per assolir el resultat indicat a les proves, ja que 

sinó us resultarà molt complicat. Per entrenar les proves només cal realitzar unes quantes 

repeticions cada dia. 

 

OPTATIVA ALEMANY 
 

A consergeria trobareu un petit dossier amb activitats diverses que us seran d'utilitat de cara al curs 

vinent. Demaneu el corresponen al curs que acabeu de fer. 

L'heu de completar al llarg de l'estiu i s'ha de presentar a l'inici del nou curs. Es corregirà llavors a 

classe i la seva realització es tindrà en compte de cara a la qualificació del primer trimestre." 

 

OPTATIVA ACTIVITATS A LA NATURA 

 

Confeccionar el treball de la bicicleta del 1r trimestre (edmodo) 

Cal realitzar la web-qüest del 2n trimestre 

Lliurar el treball de planificació de la ruta del 3r trimestre 

A nivell pràctic: 

Portar la bicicleta per realitzar un circuit d’habilitats 

Realitzar l’examen de nusos 

Realitzar una prova al rocòdrom 

 

OPTATIVA FRANCÈS 
 

Quadern: Vacaciones Santillana. Français 2. ISBN: 9788496597556. 

  

Els deures d'estiu són recomanables per a l'alumnat que hagi escollit francès a 4t ESO.  

 

OPTATIVA JARDINERIA 
Portar el dossier amb les receptes elaborades el 3r trimestre. 


