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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Els Tres Turons 

 

Arenys de Mar 
 

 

Benvolgudes famílies de 3r d’ESO, 
 

Ja hem arribat al final del curs 2016-2017. A continuació teniu una relació de les activitats 

d’estiu i de les recuperacions de cada matèria. En el cas de les llengües catalana i castellana hi 

ha variacions per a grups específics (flexible, PIM). Els alumnes de l’Aula Oberta reben els 

deures en mà, exceptuant la matèria de llengua catalana que trobaran en aquest document. 

Són deures obligatoris per als alumnes que han suspès l’assignatura, molt recomanats 

per als que tenen un suficient i voluntaris per a la resta. 

 

Els dies 1 i 4 de setembre hi haurà les proves de recuperació  de les matèries suspeses. És 
 

molt important presentar-se a la recuperació de totes les pendents (amb la feina feta). 

 

Convé retornar a les classes al setembre havent refrescat una mica la memòria. 
 

 

Us desitgem un bon estiu. 
 

 

 

 

 

Deures d’estiu i recuperacions de les matèries de 3r d’ESO. 
 

Relació de matèries i pàgines. 
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LLENGUA CATALANA 

 
Grups ordinaris de 3r ESO 
Deures 

• Exercicis del Bloc per fer i presentar correctament (en el mateix quadern) 
Unitat 2: pàg. 29, ex. 1 i 2; pàg. 30, ex. 3; pàg. 32, ex. 6. 
Unitat 3: pàg. 46, ex. 1; pàg. 47, ex. 2 i 3; pàg. 48, ex. 6; pàg. 49, ex. 7. 
Unitat 4: pàg. 64, ex. 1; pàg. 66, ex. 3 i 4; pàg. 67, ex. 6 i 7. 
Unitat 6: pàg. 90, ex. 1 i 2; pàg. 91, ex. 3. 
Unitat 8: pàg. 117, ex. 1 i 2; pàg. 118, ex. 3 i 4; pàg. 119, ex. 5. 
  

• Lectura de la novel·la El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i fer les 
següents activitats: 
a) un resum (1 o 2 pàgines) 
b) una valoració personal (5 o 6 línies) 
c) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu 
significat en el context del llibre. 

Recuperació per als grups ordinaris: lliurament del dossier d’activitats (30%) i de les tasques 
de la lectura de Mecanoscrit del segon origen (10%). Prova escrita amb activitats com les del 
Bloc (60%). 

 

3r Flexible 
a) Lectura de la novel·la El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i fer les 

següents activitats: 
- un resum (1 o 2 pàgines) 
      - una valoració personal (5 o 6 línies) 
 

b) - Fer 10 dictats. 
- Fer les  lectures de cada unitat del llibre de l’apartat Competències bàsiques. Fer els 3 
primers exercicis d’aquest apartat. Fer-ho en fulls blancs i copiant els enunciats. 

Recuperació per al grup flexible: Lliurament del dossier d’activitats (40%),i de les tasques de 
la lectura de Mecanoscrit del segon origen (10%). Prova escrita amb activitats com les del Bloc 
(50%). 
 

Aula oberta 

Lectura de les novel·les El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i La volta al 
món en 80 dies de Jules Verne i fer les següents activitats: 

 
a) un resum (1 o 2 pàgines) 
b) una valoració personal (5 o 6 línies) 
c) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu 
significat en el context del llibre. 

Recuperació per al grup AO: Lliurament de la feina de les lectures. 
 
Recomanacions per a tothom  
A més, recomanem a tothom la lectura, activitat que fomenta l’adquisició de vocabulari, millora 
les estructures sintàctiques, aporta cultura general, afavoreix la competència comunicativa... 
Podeu triar novel·les, còmics, diaris, revistes en català... També us recomanem una breu 
lectura diària en veu alta per tal de practicar l’entonació i la dicció. 
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LLENGUA CASTELLANA 
 

Deures 
 

Con el fin de que consolides las competencias comunicativas y mantengas el hábito de trabajo 
y la iniciativa personal, tendrás que presentar est as tareas: 
1.- REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

• Lectura de dos libros.  
El primero debes escogerlo entre los siguientes de estos Clásicos: 
- Don JUAN MANUEL: El conde Lucanor.  
- ANÓNIMO : Lazarillo de Tormes. 
- Félix LOPE DE VEGA: El perro del Hortelano  
- Félix LOPE DE VEGA: Fuenteovejuna 
- Pedro CALDERÓN DE LA BARCA:  El alcalde de Zalamea 
- Benito PÉREZ GALDÓS  : Marianela. 

 

Segundo libro, a escoger entre los siguientes, de literatura contemporánea internacional 
o literatura juvenil: 
- Miguel DELIBES: El camino. 
- Elvira LINDO: El otro barrio 
- J. D. SALINGER: El guardián entre el centeno  
- Luis SEPÚLVEDA:  Un viejo que leía novelas de amor 
- Susan HINTON: La ley de la calle  
- Eliacer CANSINO: El misterio Velázquez 
- Suso de TORO: Cuenta saldada. 
- Jordi SIERRA i FABRA: 97 formas de decir “te quiero”  
- Alfredo GÓMEZ CERDÁ  : - Pupila de águila. 
- Klaus KORDON: Como saliva en la arena  
- Gloria WHELAN: Pájaro sin hogar  

• Cuando hayas leído cada libro realiza una ficha de lectura en la que incluyas los 
siguientes datos: [Una ficha de lectura para cada uno de los libros escogidos] 
Ficha de Lectura:  
Nombre del alumno y grupo:  
Título ddel libro: Autor: Editorial: Páginas: 
Fecha de inicio de lectura: Fecha de finalización de lectura: 
Valoración global del libro: (del 1 al 10) 
Dificultad de vocabulario: (del 1 al 10) 
Obra(s) similares que hayas leído:  
Escribe cinco sustantivos o adjetivos que definan las características de este libro: 
Tema:  
Espacio y tiempo de la obra (dónde y época en que se desarrolla): 
Vocabulario nuevo (palabras desconocidas que has aprendido con esta lectura): 
Escena que más te ha gustado (o llamado la atención) y el motivo: 
Estructura de la obra (haz un esquema de las partes en que se puede dividir). 

 

Analiza los cinco personajes más destacados. Señala sus principales rasgos de 
carácter. 
Argumento (20-30 líneas). 

 

2.- REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: 
 

• Este año se ha estudiado el artículo de opinión, para repasar esta tipología textual te 
animamos a que realices un texto en el que des tu opinión acerca de una película. 
Visiona una película y, posteriormente, realiza un artículo de opinión de dicho film. 
Recuerda seguir las directrices propias de esta tipología textual.  

• Recuerda que durante este año también has estudiadoel reportaje. Para repasar esta 
tipología textual escoge un tema de interés personal (el que más te guste) y realiza un 

 

reportaje. 
3.- REFUERZO DE LA GRAMÁTICA: 

·  Presenta un dosier con las actividades de Competencias Básicas que se encuentral al 
final de cada una de las nueve lecciones de tu libro de texto.  
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4.- REFUERZO DE LA LITERATURA: 
• Realiza un esquema de la literatura medieval, renacentista y del siglo XVII (puedes 

 

ayudarte de internet o del propio libro de texto). 
Todo esto contribuirá a aprobar tu nota de lengua, y además, especialmente la calidad de tus 
habilidades comunicativas. 
 

¡Buen verano! 
 

Recuperació : entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) y realizar el 
examen de recuperación. 
 

 

LLENGUA ANGLESA 
 

Deures 
 

Per als alumnes suspesos 
 

Els alumnes que han suspès ha de fer el dossier d’activitats i exercicis de recuperació amb les 
respostes escrites a mà. El trobareu a la pàgina web de l’Institut: agora.xtec.cat/inselstresturons 
 

 

Per als alumnes aprovats 
 

Els alumnes que han aprovat poden completar el dossier d’activitats i exercicis de repàs 
elaborat pel departament penjat al web de l’Institut agora.xtec.cat/inselstresturons 
 

També poden llegir llibres de lectura de la mateixa col·lecció i nivell que els fets a classe durant 
el curs, escoltar els CDs corresponents i fer-ne els exercicis de comprensió i ampliació. (Els 
podeu trobar a les biblioteques públiques.) 
 

Recuperació : lliurar el dossier d’activitats i exercicis de recuperació del curs (30%) i fer 
l’examen de recuperació (70%). 
 

Recuperació de 1r d’ESO : prova de recuperació de 2n ESO i lliurament del dossier d’activitats i 
exercicis de recuperació de 1r d’ESO amb les respostes escrites a mà. (Penjat al web.) 
 

Recuperació de 2n d’ESO : prova de recuperació de 3r ESO i lliurament del dossier d’activitats i 
exercicis de recuperació de 2n d’ESO amb les respostes escrites a mà. (Penjat al web.) 
 

 

LLENGUA FRANCESA 
 

Deures 
 

Els alumnes que tinguin la matèria suspesa o necessitin reforç hauran de fer el dossier que 
trobaran en la pàgina web del centre. 
 

Recuperació : lliurament del dossier (nota màxima: 5) 
 

 

 

MATEMÀTIQUES 
 

Deures 
 

Exercicis de l’apartat “Faig balanç” del llibre utilitzat durant el curs. 

Recuperació : En cas d’aprovar la prova escrita, la qualificació resultant és de 5. En cas 
d’aprovar el treball escrit i d’obtenir una puntuació superior a 3,4 en la prova escrita, la 
qualificació resultant és de 5. En cas de suspendre la prova escrita amb una puntuació inferior a 
3,5, la matèria del curs no quedarà aprovada i la qualificació final extraordinària serà el major de 
l’enter obtingut arrodonint a l’enter més pròxim la qualificació de la prova escrita, o bé la 
qualificació final contínua. 
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CIÈNCIES SOCIALS 
 

Deures 
Lliurar tots els exercicis, fets a l’ordinador (amb portada, índex i els enunciats copiats), impresos 
i enquadernats. 
TEMA 0: Escriu les gran unitats del relleu terrestre en els mapes muts que hi ha a l’annex 
d’aquest document. 
TEMA 1: pàgina 25, exercicis 3 i 4; pàgina 29, exercicis 1 i 4; pàgina 33, exercicis 1, 5 i 6. 
TEMA 2: pàgina 67, exercici 1 a,b,f i g. 
TEMA 3: pàgina 95, exercici 1 a, d, e i g. 
TEMA 4: pàgina 115, exercici 1 a, b, j i k. 
TEMA 5: pàgina 139, exercici 1 a,b,c,d i e. 
TEMA 6: pàgina 159, exercici 1 a i b. 
TEMA7:  pàgina 179, exercici 1 a,b i e.           
TEMA 8: pàgina 201, exercici 1 a i g. 
TEMA 9: pàgina 219, exercici 2. 
TEMA 10: pàgina 239, exercici 1 a. 
TEMA11: pàgina 257, exercici 1 a i h. 
TEMA 12: pàgina 279, exercici 3. 
TEMA 14: pàgina 313, exercici 1 a i b. 
TEMA 15: pàgina 333, exercici 1 c.      
 
 

Recuperació : dossier de feines imprès i enquadernat (60%) i examen del contingut del llibre 
(40%) 
 

 

 

CIÈNCIES NATURALS  (Biologia i Geologia) 
 

Deures  
Dossier enquadernat, i amb els enunciats corresponents a cada exercici en fulls en blanc. S’ha 
d’utilitzar bolígraf blau o negre, els dibuixos s’han de realitzar amb llapis, i si cal pintar-los es 
faran servir llapis de colors. Ha de constar d’una portada amb el títol de la matèria, nom de 
l’alumne i curs i un índex que es correspongui amb el contingut del dossier. 

Unitat 1: el cos humà 
Exercicis 2 i 3 de la pàgina 7; exercicis 4 i 5 de la pàgina 11; exercicis 6, 7 i 8 de la pàgina 
13; exercicis 10, 11 i 12 de la pàgina 14; exercicis 19 i 22 de la pàgina 16. 

Unitat 2: La nutrició i la digestió 
Exercicis 3, 4 i 5 de la pàgina 26; exercicis 8, 9 i 10 de la pàgina 28; exercici 11 de la pàgina 
29; exercicis 14 i 15 de la pàgina 31; exercicis 19, 20 i 21 de la pàgina 35; exercicis 22, 23, 
24, 25, 26, 27 i 42 de la pàgina 36.  

Unitat 3: La circulació sanguínia i limfàtica 
Exercicis 1, 2, 3, 4 i 6 de la pàgina 45; exercicis 7, 8 i 9 de la pàgina 46; exercicis 10, 11 i 12 
de la pàgina 48; exercicis 14, 15, 16 i 17 de la pàgina 49; exercicis 19 i 20 de la pàgina 51.  

Unitat 4: La respiració i l’excreció 
Exercicis 1 i 3 de la pàgina 61; exercicis 7, 8, 9, 10 i 11 de la pàgina 63; exercici 12 de la 
pàgina 65; exercici 14 de la pàgina 66; exercicis 15, 18 i 19 de la pàgina 68; exercicis 22, 23 
i 24 de la pàgina 69.  

Unitat 5: la coordinació 
Exercicis 1, 2 i 3 de la pàgina 78; exercici 4 de la pàgina 80; exercici 5 de la pàgina 81; 
exercici 6 de la pàgina 82; exercicis 7, 8, 9 i 10 de la pàgina 84; exercicis 12, 13 i 14 de la 
pàgina 85; exercicis 14, 15, 16, i 17 de la pàgina 87; exercicis 35,36, 37 i 38 de la pàgina 94; 
exercici 44 de la pàgina 95.  

Unitat 6: la locomoció 
Exercici 15 de la pàgina 112 i exercici 25 de la pàgina 113.  

Unitat 7: la reproducció 
Exercici 1 de la pàgina 120; exercici 2 i 3 de la pàgina 122; exercici 4 de la pàgina 125; 



 

6 

exercici 7 i 8 de la pàgina 127; exercici 9, 10, 11 i 12 de la pàgina 129; exercicis 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 de la pàgina 130. 

Unitat 8: la salut i les malalties 
Exercicis 2,3,4 i 5 de la pàgina 141; exercici 6 de la pàgina 142; exercicis 9, 10 i 11 de la 
pàgina 146; exercicis 24, 25, 26, 27 i 28 de la pàgina 148. 

 
Recuperació : Lliurar la feina de Biologia i Geologia (50% de la nota) i fer l’examen, que 
constarà de 10 preguntes relacionades amb els temes treballats durant l'any (50%). 

 

CIÈNCIES NATURALS. (Física i Química) 
 

Deures 
 

Confeccionar un dossier, escrit a mà, ben presentat i amb els enunciats copiats, amb els 
exercicis triats del llibre de text: 3r ESO Atòmium. Física i Química . Ed. Text la Galera: 
 

Tema 1: pàg. 24, ex. 4, 5, 6.  
Tema 2: pàg. 34 i 35, ex. 2,6,7. 
Tema 3: pàg. 48, 49, ex. 4, 8, 9. 
Tema 4: pàg. 62, 63, ex. 2, 3, 5 . 
 

Tema 5: pàg. 74, 75, 76 i 77, ex. 3, 8, 19.  
 

Recuperació : lliurar el dossier i resoldre la prova (60% i 40% segons currículum de l’alumne). 
 

 
TECNOLOGIA 
 

Deures 
 

Per tal de superar l’assignatura de Tecnologia de 3r d’ESO, cal entregar a  l’examen  de 
setembre una llibreta o dossier que comptarà un 60%, exclusivament per aquesta matèria: 
amb els fulls quadriculats; al primer full cal que consti l’assignatura, el nom i cognoms, curs i 
grup de l’alumne/a. Al final del treball ha de d’haver-hi l’índex amb la paginació corresponent. 
Sense aquest treball d’estiu no es podrà superar l’assignatura.  
Es farà també una prova escrita que comptarà un 40%. 
 
La feina es farà a mà, neta i polida, així com  amb els marges i espais adequats.   
 
Al dossier es faran les feines descrites a continuació,  que es troben a la pàgina www.tecno12-
18.com, són als continguts generals de la mateixa, no al llibre digital i cal triar la versió en 
català (usuari: ies els tres turons; contrasenya: 550111). 
 Cal copiar els enunciats dels exercicis, alguns es podran imprimir (s’indica quins) i quan s’hagin 
de fer dibuixos cal fer-los a llapis (es poden acolorir i en cap cas escanejar o fotocopiar). 
 
T0 Energia 
 Des de la icona d’Energia del Tecno12-18 s’accedeix a les miniunitats, fer: 
- Energia solar fotovoltaica: veure la presentació i contestar del qüestionar final les preguntes 1, 
2, 4, 5, 7 i 10 sense el col·loqui. 
- Centrals termosolars: veure la versió lliure de la presentació i contestar del qüestionari final les 
preguntes 1, 2, 3, 4, 5. 
- Energia eòlica: veure la presentació i contestar del qüestionari final les preguntes 1, 2, 3 i 5. 
- Energia hidràulica: seguir les instruccions i contestar del qüestionari les preguntes 1, 2, 5, 6, 7, 
8 i 9. 
- Energia nuclear, accedir a la versió lliure, veure la presentació i contestar del qüestionari les 
preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. 
- Electricitat a partir del carbó, seguir les instruccions i contestar del qüestionari la pregunta 6. 
 
T1 El projecte tècnic 
Des de la icona de Procés tecnològic anar a l’enllaç de l’edu365, copiar el text que fa referència 
al procés tecnològic i l’esquema que l’acompanya. 
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T2,3,4 i 5 Màquines i mecanismes 
Des de la icona de Mecanismes: 
- Llegir la informació sobre palanques i fer els 4 jocs d’exercicis que hi ha, es poden imprimir els 
fulls i fer els exercicis directament al full (ATENCIÓ! si es llibreta caldrà enganxar) o copiar els 
enunciats i fer-los. 
- Llegir la informació dels engranatges, fer els 4 jocs d’exercicis sobre engranatges i els tres 
sobre transmissió en engranatges, es poden imprimir els fulls i fer els exercicis directament al 
full (ATENCIÓ! si es llibreta caldrà enganxar) o copiar els enunciats i fer-los. 
 

Recuperació : Lliurar el dossier amb tots els exercicis fets (60%) i fer l’examen de recuperació 
(40%) 
 

 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

Deures 
 

Acabar el dossier d’exercicis que s’ha treballat durant el curs. Si necessiteu suport teòric 
addicional, el podeu consultar a la pàgina: 
http://www.pereplanells.com/fitxesdibuixtecnic.html 
 

Recuperació : lliurar el dossier amb totes les làmines (60%) i fer l’examen de recuperació 
(40%) 
 

 

 

MÚSICA 
 

Deures 
 

Resumir els períodes de la història de la música en el següent ordre: 
 

1. Edat mitjana (Context històric, compositors fonamentals, monodia i cantus firmus)  
2. Renaixement (Context històric, compositors i obres principals. Explicar la polifonia 

renaixentista)  
3. Barroc (Context històric, compositors i obres principals. Música instrumental i música 

vocal de l’època)  
4. Classicisme. (Context històric, compositors i obres, música vocal i instrumental. Forma 

sonata)  
5. Romanticisme. (Context històric, compositors i obres, musica vocal i instrumental) 

 

Recuperació : Lliurar el treball d’estiu (40%) i examen (60%) 
 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Recuperació: prova teòrica escrita. 
 

 

CULTURA I VALORS ÈTICS 
 

Deures 
 

Realitzar el dossier. 
 

Recuperació : lliurament del dossier. 
 
 

Arenys de Mar, juny de 2017 
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ANNEX  
 
 
 
 
Mapes de Ciències socials 
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