
Deures d’estiu de 3r ESO Reforç 

CATALÀ 
CURS 3r d’ESO B (suspesos del grup de reforç) 

  

El dia de l’examen de setembre, heu de presentar aquesta feina (amb bona lletra i bona 

presentació, amb un full davant amb el vostre nom, la matèria i el curs): 

  

-Heu de presentar deu redaccions, d’entre 10-15 línies cadascuna.  Us proposem diferents variants, 

trieu entre: 

A)    Un dietari personal, real o fictici. 

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

imaginari 

C)    Un diari amb les principals notícies de l’estiu. 

D)    Xats imaginaris. 

E)    Comentari de pel·lícules, sèries o programes. 

  

-Presentació de 10 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. 

 

-Busqueu un quadernet de vacances d’estiu de català de tercer d’ESO  presenteu-lo tot complet. 

   

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

dir: 

 COMPRENSIÓ LECTORA 

Hi haurà un text periodístic amb preguntes de vocabulari i de comprensió. 

GRAMÀTICA 

Cal saber: 

-Identificar les categories gramaticals : determinant, substantiu, adjectiu, verb, preposició, pronom; p. 

13 i apunts. 

-Distingir SN/ SV en una oració; p. 14, exercicis 3 i 4. 

-Identificar subjecte el·líptic i oracions impersonals; p. 15, exercicis 5 i 6. 

-Reconèixer les modalitats de l’oració: enunciativa, exclamativa...; p. 16 i 17, exercici 7. 

-Identificar persona, nombre, temps, mode i conjugació d’una forma verbal; apunts. 

-Identificar el CD d’una oració i saber completar una frase amb un CD; p. 59 i 60,  exercicis 2, 3, 4; 

exercici 2 de la fitxa de repàs. 

-Substituir els diferents tipus de CD pel pronom feble corresponent; exercici 1 de la fitxa “La 

substitució pronominal”, exercici 6 de la fitxa de repàs. 

-Identificar el CI i saber completar una frase amb un CI; p. 65, ex 13 i ex 13 fitxa de repàs. 

-Substituir el CI singular i plural pel pronom feble corresponent; p.66, ex. 16 exercici 2 fitxa “La 

substitució pronominal”; exercici 13 fitxa de repàs. 

- Heu de saber identificar el complements: atribut i complement circumstancial. Heu de saber 

reconèixer els CC més habituals: companyia, temps, lloc i manera. Heu de saber substituir l’atribut i 

el CC pels pronoms febles corresponents (Per a tot això teniu l’explicació del llibre i els esquemes 

que vaig fer a la pissarra; els exercicis de les fotocòpies que hem fet a classe i els exercicis del llibre 

que hem fet de la lliçó 4, per exemple 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 de les pàgines 85-94; tingueu en 

compte que alguns els hem adaptat, mireu-los de la llibreta!) 

TIPOLOGIA TEXTUAL 

-Heu de saber identificar una notícia, una crònica, una entrevista i un reportatge. També les parts 

d’una notícia (titular, títol, subtítol, localització... ; apunts. 

ORTOGRAFIA I EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA 

-Hi haurà un dictat; un fragment d’un dels 4 dictats següents: p. 23, p. 149, p. 201, p. 225. 

-Haureu d’escriure una redacció d’unes 10 línies. 

-Haureu d’expressar-vos oralment en català contestant una sèrie de qüestions. 

http://www.gencat.cat/llengua/dictats/
http://www.gencat.cat/llengua/dictats/
http://www.gencat.cat/llengua/dictats/


  



INSTITUT NARCÍS OLLER- DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES  

ACTIVITATS DE REPÀS PER A L’ESTIU 2017.  CURS 3r d’ESO (aprovats grup de reforç)  

                                   

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

repàs durant l’estiu.   

  

Del llibre de text Llengua catalana i literatura de 3r d’ESO de Teide fer les següents activitats:  

 

a) Fer el resum de les lectures inicials dels temes 1, 2, 4 i 7  (Important: abans de fer els resums cal 

llegir bé les pautes per fer un bon resum que trobareu a http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm    i 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontserratroig/equips-de-millora/com-fer-un-resum  

Per resoldre dubtes gramaticals podeu anar a la pàgina següent   

http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ on trobareu un resum de gramàtica bàsica. Per 

ampliar una mica com redactar bé http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=2109 )  

 

b) És molt recomanable que llegiu altres 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). Si voleu alguna guia 

de possibles llibres, podeu consultar 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://www.llibresperllegir.cat/  

 

c) Una altra opció és redactar de manera periòdica. Us proposem tres variants:  

1.    Un dietari personal, real o fictici, explicant vivències teves, viatges, anècdotes que 

t’han passat. (mínim 10 dies)  

2.    Un recull de cartes o postals a un amic o familiar real o imaginari.  

3.    Un diari amb les principals notícies de l’estiu.  

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).  

Si voleu que la feina d’estiu comptabilitzi 1 punt a la 1a avaluació, heu de presentar 

obligatòriament tota la feina demanada. Si heu fet algun treball més, afegiu-lo al quadern de 

treball.  

  

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.  

http://www.xtec.cat/~mibanez1/resum.htm
https://sites.google.com/a/xtec.cat/insmontserratroig/equips-de-millora/com-fer-un-resum
http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=2109
http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm
http://www.quellegeixes.cat/
http://www.nuvol.com/punt-de-llibre/critica/
http://www.llibresperllegir.cat/


CASTELLÀ 
Si has suspendido la Lengua Castellana, es obligatorio hacer los deberes de verano que indicamos a 

continuación. Si has superado la asignatura, hacerlos es opcional, aunque recomendamos realizarlos 

igualmente si tu nota no supera el 6. 

El trabajo realizado debe entregarse bien presentado el día de la recuperación de septiembre y 

corresponderá al 10% de la nota de recuperación. Si no se presentan los deberes de verano, no se 

podrá superar la asignatura, es un requisito indispensable para conseguir el aprobado. En el caso de 

haber superado la asignatura, la presentación de los deberes de verano se tendrá en cuenta en la 

nota del primer trimestre. 

 

- Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto que habéis usado durante el curso. 

Competencias Básicas Comunicativas 3. Ed.Teide. 

- Unidad 11: Realizar TODAS las actividades de la unidad 11. 

- Unidad 12: Realizar TODAS las actividades de la unidad 12  

- Repetir las actividades LÉXICO de las unidades  1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 

  

LIBRO DE LECTURA: La laguna de oro y otras leyendas de América Latina.  

Realiza todas las actividades de “Argumento” de cada una de las siguientes lecturas: 

 - El címbalo de oro. 

 - Popocatépetl y la princesa. 

 - Licarayén. 

 - La piel de hojas. 

 - Los cuatro gemelos. 

 - Cerdos sin cola. 

 - El príncipe quetzal. 

 - El amigo del cóndor. 

 - El cazador vanidoso. 

 

Recomendamos además la lectura de libros en castellano. El resumen de los libros que hayáis leído 

se valorará positivamente. 

 

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  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. 

 

  



CIÈNCIES SOCIALS 

 

CIÈNCIES SOCIALS 3r d’ESO. GRUP DE REFORÇ 

CURS 2016-17 

Dossier de recuperació de SETEMBRE 

Has de fer aquest dossier i entregar-lo al professor el dia de l’examen de setembre. No et 

caldrà fer examen: la nota del dossier serà la nota de la teva recuperació. 

 

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 3r D’ESO 

 

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 ____________________ 

 

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

___________________ 

 

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

 

EUCARIOTA: 

 

 

PROCARIOTA: 

 

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.Segons les causes, distingim diferents tipus de malalties 

  

  

  

 A)  Diferencia entre una epidèmia i una pandèmia: 

  

  

B)  Com anomenem a les malalties causades per alteracions de l'ADN. Posa  un 

exemple. 

  

 

C)  Explica quines són les intoxicacions més habituals 

 

  

  



5. Explica que diferència hi ha en la ventilació i l'intercanvi de gasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Indica si és verdader o fals 

a) Les parets de la artèries i de les venes tenen el mateix gruix 

b) La funció dels capil·lars és permetre l'intercanvi de nutrients i substàncies de rebuig 

entre les cèl·lules i la sang. 

c) La paret de les artèries presenta orificis pels quals flueix la sang als teixits 

d) L'orina elimina cèl·lules de la sang 

e) Els òrgans que formen l'orina són els ronyons 

 

7. Contesta les següents preguntes 

1. Quina és la funció de la nefrona?_________________________________________ 

2. Quina és la funció dels esfínters?_________________________________________ 

3. De que està formada l'orina?____________________________________________ 

 

8.Explica perquè diem que la circulació és doble i tancada 

 

 

 

 

 

 9. Defineix relació i relaciona els passos de la funció amb els diferents sistemes que hi 

intervenen. 

OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ -                      - S. ESQUELÈTIC 

ANÀLISIS DE LA INFORMACIÓ -                - S. MUSCULAR 

ELABORACIÓ D'UNA RESPOSTA -            - S. ENDOCRÍ 

EXECUCIÓ DE LA RESPOSTA -                - ORGANS DEL SENTITS I RECEPTORS 

- S. NERVIOS 

 

10. Contesta les següents preguntes sobre el sistema endocrí. 

a) Quina funció té en el nostre cos? 

 

b) Que estructures s'encarreguen de produir hormones? 

 

c) Qui controla la secreció d'hormones? 

 

11. Digues si són certes o falses les següents oracions 

a) Les cèl·lules del sistema muscular són els tendons. 

b) La medul·la òssia es troba a la part externa de l'os. 

c) La medul·la groga conté greix. 

d) El cartílag ajuda a facilitar el moviment dels ossos. 

e) Les cèl·lules òssies són cèl·lules allargades que realitzen la funció de contracció. 

f) Les neurones són les cèl·lules del sistema nerviós 

  



12. Diferència nutrició i alimentació 

 

 

 

 

13. Explica que és una dieta equilibrada i nomena tres requisits 

 

 

  

14. Per què penses que el consum de fibra en una dieta és important? 

 

 

 

15. Explica les diferències entre la desnutrició i l'anorèxia  

 

 

 

 

16. Explica tres problemes de salut que tenen les persones amb bulímia o anorèxia? 

 

 

 

 

17. Significa  el mateix hàbitat que ninxol ecològic? Creus que diferents  espècies poden 

tenir el mateix hàbitat? I mateix nínxol ecològic? 

 

18. Explica el mutualisme i la simbiosi. Posa un exemple de cadascuna.    

 

 

 

 

19. Quina diferència hi ha entre les relacions intraespecifiques i les  relacions 

interespecífiques? Posa un exemple de cadascuna 

 

 

 

 

20. Fixa't en el dibuix. Fes una llista amb 3  elements que formen part de la biocenosi i del 

biòtop.   

 

 
  



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 
 

NOMBRES NATURALS 

1.  Col•loca els termes i fes aquestes operacions:  

 271 + 85 + 23 =      e)   71470 – 8643 =  

 

 

 38.451 – 9.546 =     f)   705.470 – 8.650 =  

 

 

 267 • 54 =     g)   3360  :  96 = 

 

  

 3571 • 63 =     h)   256035 : 39 = 

 

 

 

2. La Marta es troba en una cua i hi ocupa el vintè lloc. 

 Quantes persones té davant? 

 Si al cap de 5 minuts marxen 8 persones de davant seu, quin lloc ocuparà la Marta?  

 

3.  Amb la venda de 21 vaques hem comprat 8 cavalls i ens han sobrat 7250 € . Si cada cavall 

s’ha valorat en 800 € , en quina quantitat s’ha valorat cada vaca? 

 

 

  

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


DIVISIBILITAT 

 1. Digues si els següents nombres són divisibles entre 2, 3, 5 i 10. Fes servir els criteris de 

divisibilitat i raona la resposta:  

 
 2. Troba tots els divisors de 20 i de 36, a continuació indica els que són comuns. 

Divisors de 20: ............................................................................................ 

Divisors de 36: ............................................................................................ 

Divisors comuns de 20 i 36: ......................................................................... 

 3. Escriu sis múltiples de 3, sis múltiples de 5 i tres que siguin comuns de 3 i 5.  

Sis múltiples de 3: ........................................................................................ 

Sis múltiples de 5: ........................................................................................ 

Tres múltiples comuns de 3 i 5: ..................................................................... 

4.  Descompon en factors primers els nombres següents i expressa’ls com a producte de factors:  

 a) 56      b) 180 

 

 

 5. Troba el màxim comú divisor de 42 i  98. 

 

 

 

 6. Calcula el mínim comú múltiple de 30 i  90.  

 

 

 

 7. Volem tallar tres llistons de 12cm, 30 cm i 48 cm en trossos iguals i tan llargs com es 

pugui. Quina serà la longitud de cada tros? Quants trossos n‘obtindrem?  

 

 

 

  



NOMBRES ENTERS 

1. Fes aquestes sumes i restes de nombres enters: 

 (-9) + (+13) =      d) (+5) + (+13) =  

 (-6) + (-7) =     e) (-4) - (-8) =  

 (+27) - (-3) =    f) (+10) - (+13) = 

2. Fes les operacions següents: 

 (-7) • (+3) =      d) (-5) • (-8) =  

 (-28) : (-2) =     e) (-20) : (+4) • (-6) =  

 (+12) : (-4) =    f) (+6) • (-3) : (+2) = 

3. Fes aquestes operacions combinades: 

  

 
4. Indica els resultats possibles d’aquestes arrels quadrades i digues si totes tenen solució: 

 √49  =    c)   √36   =    e)   √(-64)  = 

 √(-81)  =   d)   √121  =    f)   √144  =  

5. Ordena de més petit a més gran:  

 +2  +6  -11  +14  -3  -7 

.............. < .............. < .............. < .............. < .............. < ..............  

 +3  +1  -16  -4  +15  -5 

.............. < .............. < .............. < .............. < .............. < ..............  

  

6. Expressa aquestes situacions com a suma de nombres enters i resol-les: 

a. Un jugador guanya a la primera partida 270 euros; a la segona perd 150 euros; a la tercera 

guanya 85 euros, i a la quarta perd 115 euros. Quant ha guanyat en total? 

 

 

b. A Moscou, a les sis de la matinada, el termòmetre marcava 17ºC sota zero; després, a les deu del 

matí, ha augmentat 8ºC. Quina temperatura marca ara el termòmetre si fa 3ºC més que a les deu del 

matí? 

 

 

 

 

 

 

  



FRACCIONS I NOMBRES DECIMALS 

1. Quines fraccions hi ha representades amb les zones blanques i les zones ombrejades dels 

dibuixos següents?  Escriu-les. 

 

 

 2. Escriu les fraccions següents i assenyala-hi, en cada cas, el numerador i el denominador: 

a)  Dos terços. 

b) Tres vuitens. 

c)  Un cinquè. 

d)  Cinc tretzens. 

 3. Troba els 3/5 de: 

 a) 75 euros. 

 b) 200 euros. 

 4.  De les 144 pàgines que té un llibre, n’he llegit  7/12. Quantes me’n falten per llegir? 

 

 

 

 5. Indica quines de les fraccions següents són equivalents a  4/12.  

 1/4   c)   1/3    e)  12/36 

 2/6   d)    8/36   f)   2/8 

 6. Comprova si les fraccions següents són equivalents: 

 a) 3/5   i 12/20    c)   7/8  i  7/5   

 b) 11/3  i  44/15    d)  6/4  i  2/3 

 7. Simplifica les següents fraccions: 

 a) 24/32     c)   8/10   

 b) 1050/1800    d)   840/1400 

 
 



  
  14. Calcula: 

a)   5/6  de  324     b)   3/4  de  1644 

c)   2/3  de  120     d)   7/12  de  72 

 15. Expressa com a nombres decimals les fraccions següents: 

 3/5   b)   7/5      c)  42/25        d)   5/16  

 

 16. Expressa com a fraccions els següents decimals: 

 2,5   b)   0,12     c)  0,75        d)   4,5  

  

 17. Escriu el percentatge com a fracció simplificada: 

  

a) 96 % 

b) 45 % 

 c) 75 % 

  d) 34 % 

 18.  Determina el nombre de boles vermelles respecte del total, 

 
a) En forma de fracció simplificada. 

 

b) En forma de decimal. 

 

c) En forma de tant per cent.  



 19. La Maria ocupa el dia de la manera següent: durant 1/4 del dia és a l’escola; 1/8 el 

dedica a estudiar a classe; 1/12, als àpats; 1/3, a dormir; 1 hora, a mirar la televisió, i 2 hores, a fer 

esport i estar amb els amics. Quantes hores li queden lliures per a altres activitats? 

 

 

 

 

 

 20. Per fer la instal•lació de la línia d’Internet per als ordinadors d’una empresa s’han fet 

servir les tres quartes parts de la meitat d’un rotlle de cable de 240 m. Quants metres de cable s’han 

fet servir? Quants metres s’han quedat sense utilitzar? 

 

 

 

 

 

 

PERCENTATGES 

 1. Calcula els percentatges següents: 

 a) 23% de 700 =     d)  15% de 450 = 

 b) 60% de 95 =                   e)  75% de 210 = 

 c) 42% de 1987 =                  f)   8% de 33 = 

 2. Quant ens han costat uns pantalons que a l’etiqueta marcava 50 euros si ens han fet un 

descompte del  20%?  

 

 3. Al comprar una camisa que marcava 60 euros ens han cobrat 51 euros. Quin tant per cent 

de descompte ens han fet? 

 

 4. Hem comprat una televisió i, després de fer-nos un 20% de descompte, ens han cobrat 

400 euros. Quin era el preu real de la televisió? 

 

 

 

ÀLGEBRA 

 1. Expressa utilitzant el llenguatge algèbric: 

 a) Dues cinquenes part d’un nombre. 

 b) El triple del cub d’un nombre. 

 c) El nombre que s’obté quan a un nombre qualsevol se li resten nou unitats. 

 d) El perímetre d’un triangle equilàter de costat x centímetres. 

 e) Comprova si   x = 2  és solució de  6 + 2x = 5x – 3     

 

 

 2. Resol aquestes equacions: 

 a)x + 7 = 15      c)   –2x = –18 

 b) 3x + 2 = 17      d)    8 = x / 2 

 

 3. Resol les equacions següents i després fes la comprovació en cada cas: 

 a) 5x  –  10  =  2  +  x     Comprovació apartat a) 

 b) 3•(x – 2) = 2•(x – 3)      Comprovació apartat b) 

 

4. Divideix el nombre 72 en dos sumands de forma que un sigui el doble que l’altre. 

  



 

 

PROPORCIONALITAT DIRECTA I INVERSA 

1. De les següents magnituds indica si són directament (D) o inversament (I) proporcionals.  

 El temps que funciona un teler i els metres de tela que fabrica. ___ 

 El temps que deixem oberta una aixeta i els litres d’aigua que surten. ___ 

 La velocitat d’un cotxe i les hores que li costa fer un determinat trajecte.  ___ 

 La superfície d’una rajola i el nombre de rajoles que fan falta per cobrir una paret. ___ 

 La quantitat de pinso que gasta un granger al mes i el nombre de vaques que té. ___ 

  

2. Una jugadora de futbol fa 2 gols cada 6 llançaments a porteria. Si sempre manté la mateixa 

eficàcia, quants llançaments haurà fet per a marcar 7 gols?  

 

 

 

3. En una caixa caben 24 llibres de 5 cm d’amplària. Quants llibres de 3 cm d’amplària cabran en una 

caixa de la mateixa grandària?  

 

 

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL 

 1. Escriu la unitat que consideris més adequada per mesurar cadascuna d’aquestes 

magnituds 

 La distància des de Tarragona fins a València. 

 La longitud d’una taula. 

 La superfície d’un parc Nacional. 

 La capacitat d’una llauna de refresc. 

 El volum d’una piscina. 

 La superfície d’una pista de bàsquet. 

 La massa d’una aspirina. 

  

2. Resol la següent operació, expressant el resultat en kilograms: 

10769,3 dag + 545304 dg =  

 

 3. Passa aquestes mesures a la unitat que s’indica. 

 8,25 km =     metres 

 17 hm 15 m =     decímetres 

 45,43 m =     mil•límetres 

 18 kg =     decigrams  

 4,75 dg =    kilograms 

 445 mg =    grams 

 33 cl =     litres 

 5 dal 13 dl =    mil•lilitres 

 550 ml =    decilitres 

 2,5 km2 =    metres quadrats 

 600 dm2 =    metres quadrats 

 17 hm2 4 dam2 =   metres quadrats 

 1 ha  3 a  7 ca =  metres quadrats 

 3 hm3 =    metres cúbics 

 1748 dm3 =    metres cúbics 

 980 l =     metres cúbics 

 23 dam3  7 m3  170 dm3 =  metres cúbics 

 

 4. Si d’una corda de 25 dm n’he tallat 1 metre, quina és la longitud que en queda? Expressa 

el resultat en centímetres.  



5.  Esbrina quants gerros de 75 cl has d’abocar en un barril de 30 dl per omplir-lo. 

 

 

6.  Quantes caixes de 600 cm3 es necessiten per embalar 90 m3 d’arròs? 

 

GEOMETRIA 

1.  Escriu el nom i calcula l’àrea de les següents figures (unitats del dibuix expressades en cm):  

  
2. Calcula el perímetre i l’àrea d’un quadrat que fa 3m de costat i d’un rectangle que fa 45cm 

d’un costat i 20cm de l’altre. (Fes els dibuixos i indica-hi les seves mides). 

 

 

 

3.  Calcula el perímetre i l’àrea d’un hexàgon regular que fa 6m de costat i l’apotema mesura 

4m. (Fes el dibuix i indica-hi les seves mides). 

 

 

4.  Calcula els litres d’aigua que caben en un dipòsit cilíndric d’1,5 m de radi i 210 cm d’altura.  

 

 

5.  Calcula l’àrea i el volum d’una pilota de futbol sala que fa 18 cm de diàmetre.  

 

 

 

 

6.  Calcula la diagonal d’un camp de futbol que fa de costats 65 m i 105 m. Fes el dibuix i indica-

hi les seves mides.  



TECNOLOGIA 

 

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

dossier escrit a mà amb els següents exercicis.  (no s’admetran dossiers fets amb ordinador). 

De cada tema haureu de presentar a més un esquema-resum d’un full com a mínim.  

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

 

Tema 3. Estructures (Llibre Enginy 3 – I) 

Exercicis: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19 

Exercici competències bàsiques: exercicis 1, 2, 3, 4 i 5, p. 53 

Exercici de síntesi, p. 54 

Activitats finals: exercicis 1 i 2 

  

Tema 4. Màquines i mecanismes (Llibre Enginy 3 – II) 

Exercicis: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 16, 18, 19, 20 

Exercici competències bàsiques: exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 p. 25 

Exercici de síntesi, p. 26 

Activitats finals: exercicis 1, 2, 3, 4 i 5 p. 27 

  

Tema 5. Màquines tèrmiques (Llibre Enginy 3 – II) 

Exercicis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Exercici competències bàsiques: exercicis 1, 2 i 3 p. 37 

Exercici de síntesi, p. 38 

Activitats finals: exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 p. 39 

  

Tema 6. Comunicacions a distància (Llibre Enginy 3 – II) 

Exercicis: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 16, 18, 19 

Exercici competències bàsiques: exercicis 1, 2, i 3 p. 51 

Exercici de síntesi, p. 52 

Activitats finals: exercicis 1, 2, 3 i 4 p. 53 

   

Bon estiu!  



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 

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

● 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 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 JARDINERIA 
 

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

 


