
3r ESO BCDE

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 d'ESO serà La noia del creuer, de Maria Rosa Nogué,  Ed. Voliana
ISBN: 978-84-946347-4-1. 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 jungle book", Rudyard Kipling, editorial Burlington Books i fer les activitats de comprensió 
lectora.

FRANCÈS Fer les activitats del llibre de lectura https://online.flippingbook.com/view/31391/

MATEMÀTIQUES 

Per repassar i/o anar avançant continguts, a la xarxa teniu un nombre gairebé illimitat de recursos. Per exemple la 
web https://lasmatematicas.eu/ on podeu trobar apunt, exercicis amb solució així com articles interessants i/o de 
curiositat matemàtica.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA Per saber-ne més poden fer el Dossier d'Activitats d'Ampliació penjat al moodle del curs. Moodle curs FQ 3rESO B-C-D-E 2019-2020



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 
Per aprofundir amb els continguts que em vist sobre història E. Moderna poden realitzar les activitats que 
apareixen a la següent pàgina: https://www.aplicaciones.info/sociales/historia/historia.htm  Per als continguts de 
Geografía física i Política podeu repassar els mapes amb la pàgina que treballem a classe (Mapas interactivos 
Enrique Alonso) http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm I per als continguts de Geografia https:
//www.aplicaciones.info/sociales/geografia.htm 

VISUAL I PLÀSTICA Moodle: Visual i Plàstica/Per saber-ne més,
3r d'ESO

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

Grup E: : Lectura de Si esto es un hombre. Autor: Primo Levi. El podeu trobar en pdf. al Moodle (ESO-Ciències 
Socials-Filosofia-Tema 3) 

OPTATIVA

1 CULTURA DE LES RELIGIONS

Poseu-vos en contacte amb el professor.


