
3r ESO A

MATÈRIA PROPOSTA ACTIVITATS ESTIU RECURS

CATALÀ

En aquest enllaç trobareu exercicis on line per consolidar els continguts d'aquest curs. Us recomanem, sobretot, els 
de morfologia i sintaxi (no l'oració composta). També podeu fer els de lèxic i ortografia. https://aplicacions.llengua.
gencat.cat/itineraris-aprenentatge/index_c.html La lectura és sempre una bona opció durant l'estiu; escolliu 
qualsevol llibre que us desperti l'interès. El llibre de lectura del 1r trimestre de 4t A d'ESO serà El noi del bus, d'Aina Li,  
Ed. Fanbooks ISBN: 9788416297467. Si voleu, ja el podeu anar avançant.

CASTELLÀ
Leer Momo de Michael Ende y hacer una reflexión sobre la actualidad. Para aquellos alumnos que hayan 
tenido complicaciones para superar la materia o no hayan logrado una calificación superior a AS, se 
recomienda la realización del cuaderno de verano de Barcanova de 3º ESO (ISBN: 978-84-489-4207-6).

ANGLÈS
Llegir el llibre "The Canterville Ghost", Oscar Wilde, editorial Burlington Books i fer les activitats de comprensió 
lectora a la llibreta.

MATEMÀTIQUES Poseu-vos en contacte amb el professor.

BIOLOGIA I GEOLOGIA Poseu-vos en contacte amb el professor.

FÍSICA I QUÍMICA Química i Medi ambient, resum del tema amb el mapa conceptual mgalla@insjoaquimmir.cat

TECNOLOGIA

Per saber-ne més sobre màquines, mecanismes i estructures de programació senzilles us proposo les activitats que 
trobareu als temes 5 i 7 del Moodle: 

TEMA 5. Màquines tèrmiques:
Llegir els apunts en pdf i veure els vídeos dels diferents motors.
Descarregar i fer el dossier d’activitats. 
Fer els Hot Potatoes autoavaluables «Qüestionari màquines tèrmiques» i «Omple els buits màquines tèrmiques». 

TEMA 7. Programació amb Scratch: 
Crear un compte d’usuari al web https://scratch.mit.edu/
Entrar al llibre tecno 12-18, capítol «Programació amb Scratch» i veure com estan fets els programes «Frontó 1,
Frontó 2, Obstacles i asteroides» (també els podeu veure a través dels enllaços del Moodle). 
Intenteu crear vosaltres els tres jocs i personalitzeu-los al vostre gust. 
Penseu en un altre joc diferent dels anteriors i creeu-lo amb l’Scratch. 

Moodle tecnologia 3r ESO 
Llibre digital tecno 12-18

CIÈNCIES SOCIALS Poseu-vos en contacte amb el professor.

VISUAL I PLÀSTICA

Fitxa de dues obres d'art a escollir entre l'obra de  Francisco de Goya, Claude Monet, Pablo Picasso i  Jaume Plensa. 
La fitxa i altres informacions estan penjades en el Moodle de l'institut 

Moodle/ Visual i Plàstica/ 3r d'ESO Per saber-ne més



EDUCACIÓ FÍSICA

1. Què és la resistència i quins són els mètodes d'entrenament? 2. Buscar informació sobre l'esport 
anomenat tamborí. 3. La gimnàstica artística (història, regles, etc.). 

Fer un resum molt breu de màxim un full de cadascun dels temes. 

CULTURA I VALORS Poseu-vos en contacte amb el professor.








































