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ESTIU 2017. Activitats d’estiu. 
 

Aquestes són les activitats que heu de presentar el dia de l’examen de recuperació al 

setembre.  

 

CURS : 3r d’ESO 

 

 

ASSIGNATURA ACTIVITATS 

Llengua anglesa 
 
 

3r A, 3r B, 3r C 
Per poder recuperar has de realitzar obligatòriament les activitats que no 
has fet durant el curs, el Workbook del curs fet i presentar-ho tot el dia 
de l’examen de recuperació de setembre. 

Cada alumne/a ha d’estar atent al correu, on hi rebrà les activitats que ha de 
presentar. 

 
Document on hi ha indicacions i webs de repàs per preparar l’examen: 
https://drive.google.com/open?id=0B4jzoGSEDFScWRYZjQ 
 
 
 

Llengua catalana 
 
 

En aquest enllaç trobareu les indicacions per fer els deures d’estiu (3r A, B i C): 
 
https://drive.google.com/open?id=1pQU3m989Qx8smJBn641rQ817DA-
j5X_XUGHRmfsA3c0&authuser=0 
Comprensió lectora: 
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZURHMXc&authus
er=0 
 
Exercicis de repàs: 
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNTFlbnEyRC1CWHc 
 
Tota aquesta feina s’ha de presentar feta a mà el dia de la recuperació,  el dilluns 
4 de setembre de 12.30-13.30.    
 
 
 

Llengua 
castellana 
 
 

 
 
CASTELLÀ 3rA, 3rB i 3rC 
 
 
A través de l’enllaç,els alumnes podran accedir a dues carpetas del google drive: una 
destinada a aquells que han de recuperar tota l’assignatura y una altra, per als  que només 
tenen pendent el llibre de lectura. Els primers faran l’examen i presentaran un treball. Els 
segons només presentaran un treball sobre el llibre de lectura pendent  el mateix dia i hora 
de l’examen. 
Recuperar examen y presentar trabajo 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-

https://drive.google.com/open?id=0B4jzoGSEYz2mRDdOMDFScWRYZjQ
https://drive.google.com/open?id=1pQU3m989Qx8smJBn641rQ817DA-j5X_XUGHRmfsA3c0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1pQU3m989Qx8smJBn641rQ817DA-j5X_XUGHRmfsA3c0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZURHMXc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNVpIMGhYZURHMXc&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B2oR6AZ7QN9zNTFlbnEyRC1CWHc
https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-2ffos8iCRFBpRFdqSWhQOE0?usp=sharing
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2ffos8iCRFBpRFdqSWhQOE0?usp=sharing 
 
Presentar trabajo del libro sin examen. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-
2ffos8iCNS16N3lMSmRnX0k?usp=sharing 
 
 
CASTELLANO 3ºD 
 
Tienes una carpeta compartida, primero tienes que leer el pdf de las 
recomendaciones de verano. Si has suspendido la asignatura el trabajo es 
obligatorio y se tiene que presentar el día del examen. 
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/folderview?id=0B4jzoGSEYz2mfk8w
LVVSenliazhwdlkzLUVaYUFTLTNUdW1aSkZqZWltdkRacWZqc0stakE&usp=shari
ng 
En la carpeta encontrarás: 

- Dossier de Comprensión Lectora (escoger 5 lecturas y hacer los ejercicios, 

no es necesario imprimirlo, hacer ejercicios en una hoja) 

- Dossier de Ortografía (imprimirlo y hacerlo todo) 

      -    Temas de redacción (escoger 4 temas y redactarlos) 
 

Educació Física 
 

3r A, B, C 
Només cal fer la feina del trimestre suspès. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
1.  a) Explica tot el que faries en un escalfament específic d’un esport a escollir. 
 
      b)Explica que són les qualitats físiques bàsiques. 
 
2. Dissenya 3 activitats o jocs d’ensenyament per millorar la desmarcada per obrir 
línies de passada en l’handbol, i 3 activitats per millorar la defensa individual 
(marcatge) en el futbol. De cada activitat explica què han de fer els alumnes, en 
quin espai ho han de fer i quines normes han de seguir. Inclou algun dibuix 
explicatiu de l’activitat o joc. 
 
4. L’examen de recuperació:  serà teòric i inclourà preguntes dels apunts del 
primer trimestre. Per poder-lo fer caldrà que porteu les activitats ben fetes i ben 
presentades amb una portada i una part final on inclou el llistat de referències d’on 
heu tret tota la informació (llibres, revistes, diaris, pàgines web, etc). El treball no 
pot tenir faltes d’ortografia.  
 
 
SEGON TRIMESTRE 
 
1.Treball de gimnàstica artística (màxim 15 pàgines) 
 
    1. Història de la gimnàstica 
    2. Competicions i modalitats  de la gimnàstica artística 
    3. Organitzacions d'aquest esport a nivell nacional i autònomic 
    4. Figures treballades a classe, cal explicar la tècnica, com es      realitzen i 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-2ffos8iCRFBpRFdqSWhQOE0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-2ffos8iCNS16N3lMSmRnX0k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8h-2ffos8iCNS16N3lMSmRnX0k?usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/folderview?id=0B4jzoGSEYz2mfk8wLVVSenliazhwdlkzLUVaYUFTLTNUdW1aSkZqZWltdkRacWZqc0stakE&usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/folderview?id=0B4jzoGSEYz2mfk8wLVVSenliazhwdlkzLUVaYUFTLTNUdW1aSkZqZWltdkRacWZqc0stakE&usp=sharing
https://drive.google.com/a/inspladelestany.cat/folderview?id=0B4jzoGSEYz2mfk8wLVVSenliazhwdlkzLUVaYUFTLTNUdW1aSkZqZWltdkRacWZqc0stakE&usp=sharing
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posar-hi dibuixos. 
    5. Valoració personal ( explica si et veuries capaç amb molt  d'entrenament 
d'assolir les figures treballades a classe) 
    6. Bibliografia/ webgrafia 
 
2. Dissenya 3 activitats o jocs d’ensenyament per millorar la desmarcada per obrir 
línies de passada i 3 activitats per millorar la defensa individual (marcatge) en el 
futbol. De cada activitat explica què han de fer els alumnes, en quin espai ho han 
de fer i quines normes han de seguir. Inclou algun dibuix explicatiu de l’activitat o 
joc. 
 
4. Explicar la qualitat física de la flexibilitat i els tipus que trobem. Posa exemples 
de com treballaríem cadascuna.  
 
IMPORTANT: Tots els treballs  han d’estar impresos, espiralats o grapats i 
amb portada, amb el nom, data i curs. El treball no pot tenir faltes 
d’ortografia. No s’acceptarà cap treball que no compleixi aquestes 
condicions. 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
1.Treball d´esports de raqueta: EL TENNIS ( màxim 15 pàgines) 
 
    1. Història del TENNIS 
    2. Competicions i modalitats d’aquest esport 
    3. Organitzacions d'aquest esport a nivell nacional i autònomic 
    4. Jugadors nacionals i mundials importants. 
    5. Normes i puntuació 
    6. Exercicis treballats a classe, cal explicar la tècnica, com es    realitzen i 
posar-hi dibuixos. 
    7. Bibliografia/ webgrafia 
 
2. Mirar un  partit de rugby per internet i buscar en quin moment es produeixen els  
6 gestos tècnics: Melé, Finta, placatge, transport, llançament, servei i passe. Un 
cop localitzats, explicar-los. Posar la link del vídeo al principi del treball. 
 
3. Explicar la qualitat física de la força i els tipus que trobem. Posa exemples de 
com treballaríem cadascuna. 
 
IMPORTANT: Tots els treballs  han d’estar impresos, espiralats o grapats i 
amb portada, amb el nom, data i curs. El treball no pot tenir faltes 
d’ortografia. No s’acceptarà cap treball que no compleixi aquestes 
condicions. 

Matemàtiques 
 
 

 
3A, 3B, 3C 
 
Pels alumnes que els queden pendent les matemàtiques, cal fer el quadern d’estiu : 
 
Quadern ESTIU MATEMÀTIQUES  3r ESO 
Editorial Barcanova 
Autors: Colera, Gaztelu, Oliveira 
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ISBN: 978-84-489-2580-2 
 
En cas de no trobar el de l'editorial Barcanova un d'una altra editorial també és correcte. 
-De l’examen cal treure un mínim de 4 punts i comptarà el 80%. 
-La feina d’estiu comptarà el  20%. Per aprovar és indispensable presentar feta aquesta 
feina. 

Si un alumne té pendent la matèria de cursos anteriors cal que faci també els 
exàmens corresponents. 
 

 
Tots 
No cal fer absolutament tots els exercicis cal fer-ne una majoria, sobretot els que no són 
de nivell més alt. Recordeu que l'examen de recuperació de setembre és un examen de 
continguts mínims, NO d'exercicis de nivell alt. 
 

  

 
 
Ciències Socials 
 
 

 
Grups:  A, B, C  (estiu 2017) 

Matèria d’examen: 

Història- Temes de les fotocòpies compartides (Edat Moderna: segles XVI, 
XVII i XVIII). 
 

Geografia- Temes: 1 (i saber els elements físics del món), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 del llibre de text. 

 
Activitats: Pots presentar les activitats “sintetitza” de tots els temes de geografia 
indicats. Et pot pujar fins a 1 punt sobre la nota que treguis de l’examen. 
 
Grup D: 
 

  

Cultura i valors 
ètics 

Grups: A,B,C (estiu 2017) 

El dia de l’examen hauràs de fer una redacció de 15-20 línies sobre un dels temes 
que hem tocat durant el curs (“Declaració Universal dels Drets Humans”; “El 
civisme”; “ La diferència”; ...  
 
Grup D: 
 

  

Tecnologia 
 
 

3r A - B i C 
- Actualitzar el blog i fer el següent dossier: 

https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-3r-eso/dossier-

estiu 

 
- Estudiar per l’examen. Els apunts es troben a la següent adreça: 

            http://tecno1617.blogspot.com.es/ 

https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-3r-eso/dossier-estiu
https://sites.google.com/a/inspladelestany.cat/recuperacio-3r-eso/dossier-estiu
http://tecno1617.blogspot.com.es/
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Biologia i 
geologia 
 

3A, 3B, 3C  
 

- Imprimir i completar correctament els exercicis que trobareu al següent  

enllaç 

https://drive.google.com/open?id=0B4f1yEsOQFZ_RW82bS1PR2JrbDA 
 

- Haureu de presentar aquesta feina el mateix dia de l’examen. És 

indispensable presentar el dossier per poder fer la prova i aprovar la 

matèria. 

 

 
Física i Química 
 

3A, 3B, 3C: heu d’imprimir i presentar el dossier que trobareu al drive i i que us 
servirà per preparar la prova de setembre. És indispensable presentar la feina 
per poder fer la prova i aprovar la matèria. Aquí teniu el link: 
 feina recuperació física i química 3r A,B,C 
 
 
3r D :  lliurar correctament els treballs que trobareu al drive amb el nom de Feina 
d’estiu (física i química). Els haureu de presentar el mateix dia de l’examen. És 
indispensable presentar el treball per poder fer la prova i aprovar la matèria. 
 
 

 
Visual i Plàstica 
 

3A, B, C i D 

Recuperació de Visual i Plàstica del 4 de setembre de 2017 
Constarà de dues parts: 
A) El mateix dia de l’examen caldrà lliurar ben acabades totes les làmines 
realitzades durant el curs. Aquest conjunt de làmines -de 26 a 28- (a 3r D són 
menys) són les mateixes que s’han anat fent a classe al llarg del curs. 
L’alumne, doncs, ha de reunir-les totes acabar-les i/o repetir-les i/o millorar-les 
i entregar-les el dia proposat 
B) Resolució d’un examen que englobarà de manera general tots els temes 
tractats durant el curs sobretot la part programada de dibuix tècnic. Per poder 
fer aquest examen amb correcció s’ha de portar: escaire, cartabó, compàs, 
llapis, regle, goma d’esborrar i maquineta ... 
  
Per poder aprovar l’assignatura s’hauran de fer les dues parts de que consta la 
prova: presentar correctament  acabades les làmines requerides i treure una 
nota mínima de 5 a l’examen.  
 

 
Optatives 
 
 

 
FISH AND CHIPS: Els alumnes de recuperació han de presentar la feina de 
recuperació que els donaran juntament amb les notes. 
 
CULTURA CLÀSSICA: has de recollir el llibre de cultura clàssica 3ESO i fer, en 
una llibreta o en folis dins un portafolis, les activitats finals de les següents unitats: 
UNITAT 1 (activitats 12,13 i 17) UNITAT 2 (activitats 18,20,21 i 22) UNITAT 4 
(activitats 13,15,16,18,19,20 i 22) UNITAT 5 (activitats 9,10,11,13 i 15).  

https://drive.google.com/open?id=0B4f1yEsOQFZ_RW82bS1PR2JrbDA
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/1fO2MZIxHgsvM6v3nYGY2W7oKpsKAvoMs7FCS3SLTrMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/18Ld3EtGkAl4IHvNkl_-Ek6XTj7Ge-wVistpfxmzlIc0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/inspladelestany.cat/document/d/18Ld3EtGkAl4IHvNkl_-Ek6XTj7Ge-wVistpfxmzlIc0/edit?usp=sharing
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L’examen de setembre estarà basat en aquestes activitats i en les activitats del 
dossier Arrels clàssiques que ja teniu. 
ÉS IMPRESCINDIBLE per poder ser avaluat a l’examen de setembre, entregar 
fetes les activitats del llibre i presentar el dossier Arrels clàssiques acomplert. 
 
 
EMPRENEDORIA:  
No hi ha alumnes amb la matèria pendent. 
 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 
 
1.- Repassar els continguts desenvolupats a classe. 
2.- Elaborar les activitats no acabades o NO fetes a classe, amb l´ajut de 
l´ordinador o realitzades damunt d´una làmina. 
3.- Recopilar totes  les activitats, tant les desenvolupades durant el curs com les 
elaborades durant l´estiu i adjuntar-les en un suport adient per ser presentades el 
dia de la prova examen de setembre. 
És imprescindible, per poder fer la prova-examen de recuperació de setembre 
lliurar el conjunt d´activitats especificades a l’apartat 2. 
Per a qualsevol dubte de les activitats a desenvolupar durant l’estiu, contactar 
amb el professor el dimecres 28 de juny de 2017, de 10 a 11 del matí al 
Departament de Plàstica. 
 
FRANCÈS: 
No hi ha alumnes amb la matèria pendent. 
 
 
 

 

 


