
1 
 

DOSSIER 

3r D’ESO A, B i C 

DEURES PEL PERÍODE 27 D’ABRIL - 10 DE MAIG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ins Josep Tapiró 
3r ESO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Tasques de Ciències Socials 
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 

 

Aquestes dues setmanes veurem les migracions. A continuació teniu una sèrie de passos que heu de 

seguir. Hi ha punts en què us demanem que contesteu a preguntes que haureu de respondre de 

manera raonada, sense fer faltes i sense copiar textualment de la xarxa.  

● 3r A i C → alumnes de Pere Callau 

○ Els que teniu ordinador/tablet i connexió wifi ho heu de fer i entregar a través de 

Classroom on també ho teniu penjat. Contesteu després de cada pregunta amb un 

altre color, preferiblement en blau.  

○ Els que no teniu ordinador/tablet ho heu de fer a mà a la llibreta, fer una fotografia 

i enviar-m’ho per correu electrònic (pere.callau@tapiro.cat). Tan sols cal que 

copieu la pregunta i la vostra resposta a sota.  

● 3r B → alumnes de l’Esther Ecay 

○ Alumnes amb ordinador i tablet enviar-ho a l’Esther Ecay al correu 

esther.ecay@tapiro.cat. 

○ Els que no teniu ordinador/tablet ho heu de fer a mà a la llibreta, fer una fotografia 

i enviar-m’ho per correu electrònic (esther.ecay@tapiro.cat). Tan sols cal que 

copieu la pregunta i la vostra resposta a sota.  

 

● 1r PAS – LLEGIM! 

Els processos migratoris s’han donat al llarg de la història de la humanitat. Ja a la 

prehistòria, grups humans van deixar uns territoris per anar a uns altres. L’objectiu era millorar 

la qualitat de vida. Després, en èpoques posteriors, les migracions s’han anat produint sense 

aturador. Normalment, la finalitat de les persones que prenen aquesta decisió és millorar les 

condicions de vida per poder gaudir dels drets bàsics com seguretat, llibertat, pau, 

alimentació, habitatge, sanitat, etc. La pobresa, la guerra o les catàstrofes en solen ser 

causes, però també la persecució per raons polítiques i ideològiques o, simplement, el desig 

de millorar la qualitat de vida i les condicions socials, econòmiques i educatives. 

 

A continuació, pots trobar testimonis de persones que han hagut de migrar per diferents 

motius i en circumstàncies diverses: TESTIMONIS DE PERSONES MIGRANTS: 

mailto:pere.callau@tapiro.cat
mailto:esther.ecay@tapiro.cat
mailto:esther.ecay@tapiro.cat
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“Emigré porque mi marido trabajaba en el campo y yo tenía cuatro hijos y no quería que fueran 

tan esclavos como era el padre [...]. Primero se vino mi marido a buscar trabajo y después 

me vine yo con los niños”. (Sinforosa R.) 

“Vam emigrar perquè als anys seixanta l’única forma de viure millor i fugir de la pobresa era 

sortir d’Andalusia perquè no hi havia suficient treball per a totes les persones”. (Antonio G.) 

“Allí, en Extremadura, en Retamal, había mucho miedo. Tres o cuatro personas eran las que 

disponían de las tierras y el resto del pueblo tenía que trabajar para ellas y, por lo tanto, no 

había medios”. (Paquita M.) 

“Mi padre vino en patera, como la mayoría de gente. Pagó para venir [...]. Poco a poco nos 

hizo a nosotros los papeles y todos pudimos venir aquí. Tardamos unos cuatro años para 

venir aquí. Yo vine en barco y después [al llegar a España] nos trajo mi padre en coche”. 

(Naima J.) 

“El meu pare va fugir de Barcelona a França a causa de la guerra acompanyant un capità del 

qual n’era el xofer. I aleshores, en acomiadar-se de casa meva, la meva mare li va dir que 

ella també se n’anava amb ell. I va agafar dos fills i una manta i va marxar amb ell [...] I en 

arribar a la frontera, separaven els homes de les dones. I la meva mare amb els seus dos fills 

va estar en un camp de concentració durant més d’un any, [...] fins que el meu pare va poder 

situar-se i la va reclamar”. (M. Pilar C.) 

“Nací el 2 de agosto de 1937 en Santa Coloma de Gramenet. Con doce años emigré con mi 

familia a Argentina, fuimos en barco y tardamos veinte días [...]. Cuando llegamos a Argentina 

mis padres se instalaron y empezamos con la escuela y una nueva vida para mi y para mis 

hermanos [...]. Ahora tengo 64 años y volví a España hace tres meses. El motivo es que en 

Argentina la situación está muy mal, [...] lamentablemente tenemos que retornar aquí para 

ver si podemos seguir viviendo dignamente”. (Angelina A.) 

“Mi padre iba a Francia a [recolectar] la uva, la remolacha, la manzana; él se iba mucho en 

septiembre, cada año se iba un mes”. (Rosario C.) 

“Emigré después de la “mili”, con 23 años. Me fui a Alemania para probar. Si ganaba más 

dinero en Alemania, pues me fui a Alemania [...], lo que se ganaba aquí era una miseria. Al 

irnos de España ya llevábamos un contrato de trabajo de un año. No vivíamos en la ciudad, 

estábamos en un vivero, trabajábamos en jardinería [...]. Te cuesta un poco adaptarte, sobre 

todo cuando tienes que hablar un idioma que no conoces” (Miguel Angel Z.) 
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●  2n PAS – ENS INFORMEM! 

Abans de capbussar-nos de ple en les migracions hauríem de tenir clares algunes nocions 

bàsiques sobre el tema. Tot seguit heu de definir els següents conceptes vinculats amb els 

fluxos migratoris. 

o   Demografia: 

o   Immigrant: 

o   Emigrant: 

o   Refugiat: 

o   Exiliat: 

  

● 3r PAS – BUSQUEM ENTRE ELS TESTIMONIS! 

En aquest apartat heu de tornar a llegir els testimonis que hi ha l’inici de l’activitat (al 1r PAS) 

i respondre a les següents preguntes: 

o   Es poden deduir els països on van emigrar els testimonis, els llocs de 

procedència i l’època? 

o   Enumera les causes que van portar a cada un dels testimonis a emigrar. 

És a dir, pots agrupar els motius per diferents categories segons les 

causes. 

o Compara els testimonis entre si: es donen coincidències, independentment 

del lloc i l’època de la migració? 
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Setmana del 4 al 10 de maig 

 

● 4t PAS – LA NOSTRA ENTREVISTA. 

Has de fer una entrevista a una persona que hagi viscut un procés migratori i escriu un text 

que reculli la seva experiència. La persona a la que entrevisteu pot ser de la vostra família o 

tan sols un conegut. Si no coneixeu a cap persona que hagi migrat podeu inventar-vos un 

personatge.    

Aquí teniu algunes preguntes que us poden servir d’exemple, però es tracta que elaboreu el 

vostre propi qüestionari i que improviseu preguntes per si voleu aprofundir en algun aspecte 

de la seva experiència. Preguntes exemple: A quina població, regió i estat vivia abans de 

venir a Reus? Qui componia la seva família? Tenia feina al seu lloc d'origen? Què el va 

motivar a marxar? ... En total heu de fer una entrevista de 10 preguntes. 

  

Podeu fer l’entrevista en aquest mateix document i lliurar-lo per Classroom. També la podeu 

amb paper i bolígraf i, si us animeu la podeu gravar amb la càmera del vostre mòbil (enviar-

la per correu electrònic), com si fóssiu autèntics periodistes!   
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BIOLOGIA I GEOLOGIA 

  

L'APARELL 

RESPIRATORI 
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1. Escriu els noms de les parts que formen l'aparell respiratori: 

  

fosses nasals   bronquis   bronquíols   faringe 

                

  diafragma   laringe   tràquea     
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2. Quins són els moviments respiratoris que fem en respirar? 

  

  

  

  

3. Com s'anomena el múscul gràcies al qual es duen a terme? 

  

  

  

  

  

  

4. Explica les característiques de l'intercanvi de gasos que es produeix als alvèols 

pulmonars. 
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5. Ordena els noms de les parts de l'aparell respiratori d'acord amb el recorregut de l'aire 

que entra al cos fins que arriba als pulmons: 

bron

quis 

fosses 

nasals 

alvè

ols 

lari

nge 

fari

nge 

bronqu

íols 

tràqu

ea 

  

1)    __________________ 

2)    __________________ 

3)    __________________ 

4)    __________________ 

5)    __________________ 

6)    __________________ 

7)    __________________ 

  

   

6. Completa aquestes frases amb les paraules oxigen i diòxid de carboni: 

  

·         El ______________  surt dels alvèols, travessa les vies respiratòries i és expulsat per 

la boca a l'exterior. 

·         L' ____________ entra per la boca, travessa les vies respiratòries i arriba als alvèols. 

·         En els alvèols, l'________________ de l'aire passa a la sang. 

·         En els alvèols, el _________________ de la sang passa a l'aire. 
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7. Contesta aquestes preguntes a partir de l'esquema de l'aparell respiratori: 

·         Quina funció té l'aparell respiratori? 

  

  

  

  

·         De quines parts està format l'aparell respiratori? 
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 TASCA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 3R D’ESO A, B  i C 
   

Setmana del 27 d’Abril al  3 de Maig  

 

CARTES QUE CUREN 

L’objectiu d’aquesta activitat és d'ANIMAR les persones malaltes a una ràpida 

recuperació i donar les gràcies a tots els professionals dels hospitals i residències pel 

gran esforç que estan fent en aquesta situació tan difícil per a tothom. 

El coronavirus ha fet que ens haguem de quedar a casa per protegir-nos; però moltes 

persones han de sortir per cuidar de tots nosaltres. Són les que s’ocupen d’atendre 

els malalts als hospitals, les que ens atenen a les farmàcies i als supermercats i en 

tots els serveis bàsics i de seguretat... 

Els podem agrair la feina que fan enviant-los cartes, postals, dibuixos i totes aquelles 

creacions que ens permetin expressar el nostre agraïment i solidaritat. 

ACTIVITATS: 

1. La tasca que hauràs de fer és crear i dissenyar el sobre i la tarjeta en la que 

inclouràs un missatge positiu, d’ànims als malalts o als professionals sanitaris. Utilitza 

el material que creguis convenient. En finalitzar, faràs fotos del teu treball i me 

l’enviaràs per correu. 

Trobaràs exemples: 

En aquest enllaç trobareu exemples de targetes fetes en aquarel·la. 

COPIA L’ENLLAÇ 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=

BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py

40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s 

 

En aquest enllaç trobareu exemples de sobres de paper. 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
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COPIA L’ENLLAÇ 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUT_enES728&q=com+fer+sobres+de+p

apel+pinterest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj03qTa_sboAhWhxYU

KHaGyCjsQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757 

 

2. Si vols, és opcional, però m’agradaria que enviessis les fotos del teu treball per 

correu electrònic, a les següents adreces: 

 

A Assumpte has de ficar: #cartesquecuren 

 

 

Espero i desitjo que gaudeixis fent aquesta activitat!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUT_enES728&q=com+fer+sobres+de+papel+pinterest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj03qTa_sboAhWhxYUKHaGyCjsQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUT_enES728&q=com+fer+sobres+de+papel+pinterest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj03qTa_sboAhWhxYUKHaGyCjsQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757
https://www.google.com/search?rlz=1C1ASUT_enES728&q=com+fer+sobres+de+papel+pinterest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj03qTa_sboAhWhxYUKHaGyCjsQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757
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Tasques d’Anglès 
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 

 

 

 

ENGLISH 

  

3ESO A, B, C 

 

 

  

  

Miriam Estopà   
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A continuació, teniu les activitats per anar completant el tema 6. Teniu dues 

setmanes per anar treballant aquest tema. Vosaltres disposeu del Workbook. Per 

treballar el Workbook de manera correcta, heu de seguir les instruccions: 

  

1. VOCABULARY: El vocabulari d’aquest tema és sobre la roba. Al final 

del llibre, teniu un glossari del vocabulari. Si no disposeu d’altres formes 

de treballar, podeu treure el vocabulari d’allí. Igualment, en aquest 

dossier, trobareu  un llistat de vocabulari. Recordeu fer servir el 

WORDREFERENCE com a diccionari de referència. 

  

      2. GRAMMAR: Anirem al workbook, al final del tot al resum gramatical 

del tema 6. En farem un resum a la llibreta de cada verb modal i completarem 

les activitats. Un cop entès ( si no ho enteneu, tal i com esteu fent, contacteu 

amb mi per e-mail) completeu les activitats 3, 4 i Check yourself. 

  

    3. LISTENING AND READING: Com ja sabeu, hi ha varis recursos 

que podeu fer servir per a  treballar el LISTENING. Si teniu connexió, 

entreu a la pàgina de BRITISH COUNCIL i trieu el video que us agradi. 

Us recomando BIG MEAL: https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/word-street/big-meal 

Tots teniu al vostre correu el codi d'accés gratuït per entrar a l’editorial 

Burlington i poder accedir als seus llibres de lectura adaptats per nivell. 

Recordeu registrar-vos primer com a NEW USER. 

  

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/word-street/big-meal
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/word-street/big-meal
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/word-street/big-meal
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      4. WRITING: Per últim, farem la redacció del tema  6: 

  

La tasca de la redacció és la següent: 
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UNIT 6 

  

VOCABULARY: the clothes 

GRAMMAR: Modal verbs SHOULD, CAN, COULD, 

HAVE TO 

  

ACTIVITY 1: Make a list of vocabulary related to clothes and 

fashion. You have the vocabulary in your workbooks (last pages-

Glossary). ( Feu una llista de vocabulari relacionada amb la roba i la 

moda. Teniu el llistat de vocabulari al Glossari del Workbook, per si 

no disposeu d’ordinador per ajudar-vos). 

  

Per si no disposeu de llibre a casa o de diccionari online, us adjunto 

aquest vocabulari que podeu copiar a la llibreta i estudiar. 
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● anorak - 

anorak 

● belt - cinturón 

● beret - boina 

● bikini - bikini 

● blouse - blusa 

● boots - botas 

● bowtie - 

pajarita 

● bra - sujetador 

● braces - 

tirantes 

● button - botón 

● cap - gorra 

● cardigan - 

rebeca 

● coat - abrigo 

● dress - vestido 

● laces - 

cordones 

● cufflinks - 

gemelos 

● diner jacket - 

smoking 

● dress - vestido 

CLOTHES VOCABULARY 

● overall - mono 

● underpants - calzoncillos 

● pyjamas - pijama 

● raincoat - impermeable 

● sandals - sandalias 

● scarf - bufanda 

● shirt -camisa 

● shoes - zapatos 

● shorts - pantalones cortos 

● skirt - falda 

● slippers - zapatillas 

● socks - calcetines 

● stiletto - tacón de aguja 

● stockings - medias 

● suit - traje 

● suspender - liguero 

● sweater - jersey 

● sweatshirt - sudadera 

● swimming costume - bañador 

● "T" shirt - camiseta 

● tie - corbata 

● tights - panty 

● tracksuit - chandal 

● trousers - pantalones 

● uniform - uniforme 

● waistcoat - chaleco 
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● dressing-gown 

- bata 

● gloves - 

guantes 

● hat - sombrero 

● high heels- 

tacones altos 

● jacket - 

chaqueta 

● jeans - 

vaqueros 

● jersey - jersey 

● jumper - jersey 

● knickers - 

bragas 

● nightdress - 

camisón 

● mini-skirt - 

mini-falda 

● wellingtons - botas de goma 

● zip - cremallera 
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ACTIVITY 2: Summarize page 107 of your Workbook. You will see 

this unit is about MODAL VERBS. The summary is in Catalan. Write 

it in your notebooks. Complete the activities 3, 4 and Check yourself. 

( Resumiu la pàgina 107 del vostre Workbook. Veureu que aquesta 

unitat tracta dels verbs modals. El resum està en Català. Copieu-lo  

a la vostra llibreta i completeu les activitats 3, 4 i Check yourself) 

  

  

ACTIVITY 3: Complete WORKBOOK pages 50 -57. I will post the 

ANSWER KEY in classroom in about 2 weeks. Ask me any questions 

you have via mail. (Completeu el workbook de la página 50 a la 57. 

Penjaré les respostes al classroom d’aquí unes 2 setmanes. Tal i 

com esteu fent, no dubteu en preguntar-me qualsevol dubte que 

tingueu). 

  

Aquelles persones que no tingueu conexió, envieu-me les tasques 

per correu i us les tornaré revisades. 
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Tasques de Física i Química 
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 

 

Podeu fer la tasca amb l’ordinador o a mà a la llibreta i fer una foto. Després s’ha d’enviar a 

la professora corresponent per correu:   yolanda.lizano@tapiro.cat  o   

esther.pascual@tapiro.cat. 

  

1.- Relaciona les accions de la columna de l’esquerra amb les parts del mètode científic de la 

columna de la dreta. 

No s n’anirà simplement amb aigua.                                                         resultat Necessitarem 

alcohol.                                                                                            

Rentem la taca simplement amb aigua.                                                         experimentació En 

observar que no se’n va, ho provem amb alcohol.  

Per eliminar taques de tinta,                                                                             hipòtesi necessitem 

alcohol.  

Volem eliminar una taca                                                                                           conclusió 

de tinta de la roba. 

Llegim que “semblant dissol                                                                                 problema 

semblant”.       

L’aigua no ha dissolt la taca;                                                                                  recerca 

L’alcohol sí.                                                                                                             d’informació 

2.- Defineix magnitud. Posa tres exemples magnituds fonamentals i tres de magnituds 

derivades. 

  

  

  

 

mailto:yolanda.lizano@tapiro.cat
mailto:esther.pascual@tapiro.cat
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3.- Completa la taula de magnituds físiques fonamentals amb les corresponents unitats del 

Sistema Internacional: 

Magnitud Símbol de magnitud Unitat Instrument de mesura 

   cinta mètrica 

massa    

  s (segon)  

 T   

 

4.- Transforma les següents unitats utilitzant  factors de conversió: 

3 hm  →  cm 

  

              

            9580 mg → g 

  

  

            25 m/s   →   km/h 

  

              

            7,5 dm2  →  hm2 
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 Tasques de Física i Química 

  Setmana del 4 de maig al 10 de maig 

 

Podeu fer la tasca amb l’ordinador o a mà a la llibreta i fer una foto. Després s’ha d’enviar a 

la professora corresponent per correu:   yolanda.lizano@tapiro.cat  o   

esther.pascual@tapiro.cat. 

Soroll de fons 

El 1965 els científics Arno Penzias i Robert Wilson treballaven en un nou radiotelescopi que 
havia de permetre detectar les radiacions provinents de l’espai. 

Quan van començar a calibrar-lo es van adonar que sentien un “soroll de fons”, com una 
mena de senyal estàtica que venia de tot arreu. Pensaven que potser era culpa de l’aparell 
i van seguir una sèrie de passos per eliminar-lo, però no el van poder suprimir de cap 
manera. 

Estudiant aquest senyal van veure que sempre era constant. Van començar a plantejar-se 
que potser no era un error del radiotelescopi. Van fer diferents mesures i al final van 
comprendre que aquesta radiació de fons, semblant a la que emeten els aparells de 
microones, provenia de l’espai exterior. 

Finalment la van atribuir a la radiació residual de l’explosió inicial de l’Univers, el Big Bang. 
Van rebre el premi Nobel de física del 1978 pel seu descobriment. 

 

1.  Identifica al text cadascun dels passos que cal seguir al mètode científic (observació i 

plantejament del problema, formulació d’hipòtesis, experimentació, anàlisi dels resultats i 

conclusions). 

  

  

 

  

  

 

mailto:yolanda.lizano@tapiro.cat
mailto:esther.pascual@tapiro.cat
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2.       Els científics treballaven sobre un fenòmen físic o químic? Raona la resposta. 

  

  

3.       La velocitat de la llum en l’espai exterior és de 300.000 km/s. Aquesta és una magnitud 

(assenyala l’opció correcta): 

a)  Fonamental 

b)  Derivada 

c)    Escalar 

d)   No és una magnitud perquè el valor és sempre el mateix. 

4.   Quin és el valor de la velocitat de la llum en unitats del sistema internacional (m/s)? 

Fes el factor de conversió corresponent. 

  

  

  

5.  Si utilitzem un aparell per mesurar les radiacions electromagnètiques d’altes i baixes 

freqüències al mig de la plaça de Catalunya de Barcelona, on hi ha moltes antenes i 

repetidors de diferents companyies, quin serà el resultat de la mesura, alt o baix?           Si 

utilitzem el mateix aparell a dalt de la muntanya més alta del món, on aquestes antenes i 

repetidors estan molt lluny, la mesura ens donarà zero? 
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TECNOLOGIA 

1ª Setmana (del 27 d’abril al 3 de maig) 

Podeu fer els deures amb ordinador o escrits a mà. Si els feu amb ordinador, els 

envieu en un arxiu word o pdf. Si els feu a mà, podeu fer fotos i enviar-les. Els heu 

d’enviar a la següent adreça: jantonio.carpintero@tapiro.cat 

 

1.-Has d’ajudar a un familiar a desar la compra. Calcula el treball realitzat en Joules i 

la potència desenvolupada en Watts per transportar els següents aliments: 

Observacions: Recorda que per calcular el pes o força en Newtons has de multiplicar 

la massa en Kg x 10 (g=acceleració de la gravetat) 

a)5 Kg de patates a 20 m durant 15 segons 

Exemple: 

F = m x g = 5 x 10 = 50 N 

W = F x d = 50 x 20 = 1000 J 

P = W / t = 1000 / 15 = 66,6 W 

b)Una caixa amb 6 Litres de llet a 15 m durant 12 segons (1 L = 1 Kg) 

  

  

  

c)10 Litres d’aigua a 12 m durant 12 segons 

  

   

 

mailto:jantonio.carpintero@tapiro.cat
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d)5 Kg de taronges a 10 m durant 8 segons 

  

  

  

2.-Calcula el temps en segons que trigaràs si utilitzes una màquina per transportar la 

compra amb una potència constant de 100 W. 

Observacions: Has d’utilitzar el valor del treball (W) calculat a l’exercici anterior i 

calcular el temps en segons amb la fórmula de la potència: P = W / t 

a)5 Kg de patates a 20 m durant 15 segons 

Exemple: 

W = 1000 J 

P = W / t 

t = W / P = 1000 / 100 = 10 segons 

b)Una caixa amb 6 Litres de llet a 15 m durant 12 segons (1 L = 1 Kg) 

  

  

  

c)10 Litres d’aigua a 12 m durant 12 segons 
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d)5 Kg de taronges a 10 m durant 8 segons 

  

  

  

3.- Comparant els exercicis 1 i 2, quina conclusió treus respecte al temps que es 

necessita d’acord a la potència? 

  

  

  

  

4-Un cotxe desenvolupa una potència útil de 100 CV. 

a) Calcula la potència en KW 

  

  

b)Calcula el rendiment si la potència absorbida és de 200 CV. 

  

  

c)Calcula la potència perduda en CV i en KW 
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TECNOLOGIA 

2ª Setmana (del 4 al 10 de maig) 

Podeu fer els deures amb ordinador o escrits a mà. Si els feu amb ordinador, els 

envieu en un arxiu word o pdf. Si els feu a mà, podeu fer fotos i enviar-les. Els heu 

d’enviar a la següent adreça: jantonio.carpintero@tapiro.cat 

 

1.-Viatjant en cotxe, et trobes una pedra de 1000 N en mig de la carretera. Disposes 

d’una barra de 2 metres per utilitzar-la de palanca. Calcula la Força que has de fer en 

els següents casos: 

a)Posant el punt de suport o fulcre a 20 cm de la pedra 

  

  

  

  

  

b)Posant el punt de suport o fulcre a 50 cm de la pedra 

  

  

  

  

  

 

 

mailto:jantonio.carpintero@tapiro.cat
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c)Posant el punt de suport o fulcre a 1 m de la pedra 

  

  

  

  

  

d)Comparant els casos anteriors, quina conclusió treus? 

  

  

  

  

  

  

2.-Calcula les relacions de transmissió d’una bicicleta i la velocitat de la roda (pinyó) 

si fas 60 pedalades per minut (60 rpm), per als següents casos: 

a)Plat=34 dents i pinyó=28 dents 
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b)Plat=42 dents i pinyó=20 dents 

  

  

  

  

  

  

  

c)Plat=50 dents i pinyó=12 dents 

  

  

  

  

  

  

  

d)Quina conclusió treus, comparant les diferents combinacions de plats i pinyons i les 

seves velocitats? 
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RELIGIÓ CATÒLICA 

Avui dia Jesús pregunta: segons el setè art, “QUI SÓC JO?” 

Selecciona alguna d’aquestes pel.lícules i explica les diferències i semblances amb els 

Evangelis. 

. Rei de reis (Nicolas Ray, 1961). Per primera vegada, un director es planteja quina identitat 

de Crist ha de presentar. Comença amb l’arribada de Pompeu a Jerusalem i la profanació del 

temple. Mostra Jesús com a alliberador del poble d’Israel de l’esclavitud romana. 

. La más grande historia jamás contada (George Stevens, 1965). Es busca la màxima 

especularitat amb els efectes visuals. Per aconseguir-ho, no es dubta a manipular els 

Evangelis. 

. L’Evangeli segons Sant Mateu (Pier Paolo Pasolini, 1964). Dedicada al papa Joan XXIII, 

mostra una gran fidelitat al text centrada en les paraules de Jesús més que en la bellesa 

estètica. Jesús fa els miracles de manera senzilla, pobra. Es respecta la veritat històrica de 

l’existència de Jesús. 

. Jesucristo Superstar (Norman Jewison, 1973). A ritme de rock, un grup de joves reunits al 

desert representa la passió d’un home que menysté les estructures amb què es basen les 

institucions jueves. En l’escena final, tots el deixen sol clavat a la creu, un sacrifici tan gran 

com incomprensible i inútil. 

Pots consultar: 

www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/jesucristo.htm 

www.conferenciaepiscopal.es/publicaciones/libros/jesucristo_cine/cine.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/jesucristo.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/publicaciones/libros/jesucristo_cine/cine.htm
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LLENGUA CASTELLANA  

Setmana del 27 d’abril al  3 de maig  

 

Podeu fer la tasca amb ordinador (arxiu word o pdf) o a mà a la llibreta i fer una foto. Després 

m’ho haureu d’enviar al correu: sonia.escribano@tapiro.cat  

LA NOTICIA 

Estas dos semanas vamos a trabajar algunos textos periodísticos.  

Empieza leyendo detenidamente la siguiente noticia y responde las preguntas que 

encontrarás a continuación: 

 

'Diario del año de la peste': el coronavirus hace 350 

años 
La novela en la que Daniel Defoe relata la peste bubónica de 1664 

guarda sorprendentes paralelismos con la situación actual 
Elena Hevia 

BARCELONA - VIERNES, 13/03/2020 | ACTUALIZADA 14/03/2020 - 13:01 
 

“Fue en los comienzos de septiembre de 1664 cuando, mezclado entre los demás vecinos, escuché 

durante una charla habitual que la peste había vuelto a Holanda…”. Así comienza un libro muy 

extraño, 'Diario del año de la peste', de Daniel Defoe. Un libro que hoy se puede leer como una crónica 

periodística de la plaga que ese año asoló la ciudad de Londres. El diario, que es uno de los más 

buscados en las librerías en estos días [...] se encuentra agotado [...].  

 

Defoe, mucho más conocido como autor de ‘Robinson Crusoe’, escribió este librito tardío con la 

intención de dejar constancia de las miserias, y las pocas virtudes, que una epidemia conlleva. Una 

especie de guía de cómo se desarrolla pormenorizadamente una plaga de este tipo y en especial, cómo 

se comporta la población cuando se han disparado las alarmas. Poco podíamos imaginar hace solo unos 

meses que este libro podría ser también para nosotros un espejo, 350 años después de los hechos 

relatados. Naturalmente, con las debidas y prudentes distancias, porque la mortalidad entonces sí que 

era masiva y atacaba a toda la población. [...]  

 

‘El diario del año de la peste’ se lee como un relato real y vivido, pero no lo es, porque Defoe tenía 

apenas cuatro años cuando ocurrieron los hechos. Así que todo está recreado, es una novela de no ficción 

de antes de que se hubiera inventado. Defoe lo hace sin perder su sentido periodístico [...]. Es el 

periodista el que selecciona las anécdotas emocionantes, dramáticas, 'sentimentales', moralizantes e 

incluso humorísticas, el que exige responsabilidades al gobernante, el que sugiere hipótesis, el que 

describe las calles vacías de Londres y el que propone —naturalmente— los medios adecuados para 

sobrevivir en caso de nueva epidemia” 

 

La lección de Defoe es amplia. Empieza haciendo un recuento de los muertos, semana a semana, con 

una fórmula no muy distinta a la información minuto a minuto de los diarios digitales. Como en la época 

mailto:sonia.escribano@tapiro.cat
https://www.elperiodico.com/es/autor/elena-hevia-3390
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todavía no se habían acuñado los periódicos, los bulos campaban por doquier –como ahora circulan 

por las redes sociales- junto a los remedios mágicos y los curanderos de turno. 

La medida efectiva para evitar la expansión del contagio era, ahora y entonces, la del confinamiento 

doméstico, todo el mundo encerrado en casa, lo que en el siglo XVII adoptaba formas más autoritarias 

que ahora. Porque los obligados al encierro intentaban saltárselo en una acción tan poco solidaria como 

las de los actuales vecinos de Madrid abandonando sus casas con destino a Murcia o Andalucía. Las 

medidas de higiene de entonces, muy deficientes, no pasaban de pedir a la gente que barriera la casa y 

las calles [...] 

‘El diario del año de la peste’ será una buena lectura para cuando el covid-19 sea un recuerdo, 

demostrará que el miedo y el tesón son cualidades que hombres y mujeres han cultivado durante siglos.     

 
 
ACTIVIDADES 

1. Explica con tus palabras de qué trata la anterior noticia. 

2. ¿Quién es el autor de la noticia? 

3. Busca el significado de las siguientes palabras: plaga, bulo, tesón. 

4. Explica con tus palabras qué significan las siguientes expresiones del texto: 

a) “La novela en la que Daniel Defoe relata la peste bubónica de 1664 guarda 

sorprendentes paralelismos con la situación actual”: 

b)  “los bulos campaban por doquier”  

c)  “adoptaba formas más autoritarias que ahora” 

 

5. a) ¿Por ser el autor de qué importante novela es conocido Defoe? 

b) ¿Cuántos años tenía Defoe cuando ocurrieron los hechos narrados en Diario 

del año de la peste? 

c) ¿Con qué intención escribió Defoe este libro? 

d) ¿Cuál era la medida más efectiva para evitar la expansión de la peste 

bubónica? 

e) ¿Cuáles eran las medidas de higiene en aquel momento? 

 

6. Expresión escrita.Elige uno de los siguientes títulos y escribe una redacción 

(puede tener forma de diario personal o de relato): 

- Diario de un estudiante confinado 

- Diario del año del coronavirus 

- Diario del año de la pandemia 

- Diario de un adolescente en tiempos del COVID19 
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Setmana del 4 al 10 de maig  

 

Podeu fer la tasca amb ordinador (arxiu word o pdf) o a mà a la llibreta i fer una foto. Després 

m’ho haureu d’enviar al correu: sonia.escribano@tapiro.cat  

 

Lee con atención la siguiente noticia: 

La fauna recoloniza la ciudad ante el confinamiento por el 

coronavirus 

En muchos lugares del mundo, los animales ganan espacio urbano gracias a un 

ambiente más relajado 

ANTONIO CERRILLO, BARCELONA 24/03/2020 00:59 | Actualizado a 24/03/2020 12:33 

A medida que las calles y plazas de las ciudades de todo el mundo se vacían de gente, 

se imponen las cuarentenas y se crean ambientes más desérticos, limpios y 

silenciosos, los animales salvajes irrumpen y se adentran en los centros urbanos como 

si exploraran nuevos ecosistemas que un día habitaron. 

Las redes sociales recogen muestras de cómo la crisis del coronavirus cambia los 

ritmos de la vida ciudadana y actúan como un termómetro que da señales evidentes 

de que la fauna sale a la escena con un protagonismo que hasta ahora no tenía. 

A veces el fenómeno nubla la vista. No hay delfines en las aguas más limpias de los 

canales de Venecia ni elefantes borrachos deambulando por la provincia china de 

Yunnan. Pero sí es cierto que la fauna salvaje de la periferia de ciudades y pueblos 

sale de sus refugios y se siente dueña de enclaves dominados hasta ahora por el 

hombre. 

Los pavos salvajes se lucen en el centro de Oakland, en California; y hasta en Madrid. 

Los jabalíes, que viven refugiados en Collserola, bajan hasta el centro de la ciudad de 

Barcelona y se dejan ver más relajados que nunca hurgando en los parterres. 

En Ventanueva (núcleo de Cangas de Narcea, Asturias), todos los comentarios son 

para las imágenes grabadas de un oso que aprovecha, de noche, la cuarentena para 

adentrarse en el pueblo. 

Normalmente, todos estos animales viven en áreas limítrofes, en enclaves no 

frecuentados por el hombre o en espacios ocultos. De alguna manera, son como 

fantasmas, que ahora sí se dejan ver. (...) 

 

Mientras, zoólogos de la Universidad de Massachusetts estudiarán el grado de audacia 

o agresividad con que puedan actuar los coyotes y los zorros en las ciudades 

estadounidenses. 

El naturalista Joaquim Araujo sostiene que asistimos a una “recolonización de los 

espacios urbanos por especies silvestres”. Es una paradoja. Los animales, que estaban 

confinados por infraestructuras que cuartean sus espacios naturales y les imponen 

restricciones en el movimiento, salen de su aislamiento. 

mailto:sonia.escribano@tapiro.cat
https://www.lavanguardia.com/autores/antonio-cerrillo.html
https://www.lavanguardia.com/autores/antonio-cerrillo.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200323/4855861497/video-oso-calles-asturias-confinamiento-coronavirus-animales-salvajes-ciudad.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200323/4855861497/video-oso-calles-asturias-confinamiento-coronavirus-animales-salvajes-ciudad.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200323/4855861497/video-oso-calles-asturias-confinamiento-coronavirus-animales-salvajes-ciudad.html
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Al resultar confinados los seres humanos, se produce una liberación de esa fauna 

salvaje, señala Araujo. 

“Nosotros somos ahora los que estamos atemorizados, y nos encerramos; y con 

nuestro miedo lo que hacemos es liberar a quienes nos tenían miedo”. [...] 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Explica con tus palabras de qué trata la anterior noticia y da tu opinión sobre 

este suceso. 

 

2. Señala en el texto o indica las tres partes que conforman la estructura típica de 

una noticia: 

Recuerda: 

- Titular: presenta el contenido esencial de la noticia. 

- Entradilla: aparece escrita en negrita y sintetiza los elementos esenciales en 

la noticia.  

- Cuerpo: desarrolla la noticia de forma ordenada.  

 

3. Busca el significado de las siguientes palabras: enclaves, parterre, limítrofes, 

infraestructuras. 

 

4. A partir  de los siguientes titulares (¡son reales!) inventa y redacta dos noticias 

(puedes darle un toque humorístico, formal, etc.) 

 

TITULAR 1: Un hombre es denunciado en Marbella por pasear a 

una oveja durante el confinamiento 

 

TITULAR 2:  Un hombre de 77 años "cazando Pokémon", entre 

los 664 multados en Madrid por saltarse el estado de alarma 
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 

CREACIÓ D’UN RELAT D’AMOR (O DESAMOR) DE CONFINAMENT 

 

Llegeix aquest relat i realitza les activitats que veuràs a continuació: 

 

“Quedem al supermercat d’estranquis” 

Dàvide B. té 16 anys i fa un any i dos mesos que surt amb una noia del seu institut, 
l’Elena. Si normalment es veuen cada dia després de classe i passen part del cap de 
setmana junts, ara la situació ha canviat i han de buscar alternatives per mantenir el 
contacte. Per començar, cada dia es passen entre tres i quatre hores connectats a 
través d’una trucada amb FaceTime: “Cadascú fa els seus deures de l'escola, però 
ens tenim de fons i ens fem companyia”, diu el Dàvide. “Alguna vegada hem quedat 
al supermercat d’estranquis i hem fet veure que no ens coneixíem, i després hem anat 
fins a la porteria d’ella i allà ens hem pogut treure les mascaretes i els guants, perquè 
anem com astronautes!”, confessa. Romàntic? I tant! “Ara que ens veiem tan poc tinc 
més ganes d’estar amb l’Elena, i això de veure’ns de manera clandestina té un extra 
d’emoció”, explica. 

Diari Ara, 10 d’abril de 2020 

 

ACTIVITATS 

Hauràs d’inventar i explicar un conte d’amor o desamor en època de confinament. Per 

fer-ho, cal seguir 3 fases: 

Fase 1: descripció dels personatges 

Quins són els protagonistes del teu relat? Com són físicament? Quina personalitat 

tenen? 

Si és possible, fes-ho en un document de Word, Google Docs o similar. Passa-hi el 

corrector ortogràfic. Si no pots accedir a un ordinador, escriu la descripció dels 

personatges en un full de paper i fes-ne una foto. 

Data d’entrega: 4 de maig 

Mètode d’entrega: Classroom. NO documents compartits o correus electrònics. 
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Fase 2: redacció del conte 

Cal que elaboris una història seguint un fil conductor amb un inici, un 

desenvolupament i un final (75-100 paraules). 

A més, acompanya el teu text amb una fotografia o un dibuix fet per tu per il·lustrar el 

conte. 

Si és possible, fes-ho en un document de Word, Google Docs o similar. Passa-hi el 

corrector ortogràfic. Si no pots accedir a un ordinador, redacta el conte en un full de 

paper i fes-ne una foto. 

Data d’entrega: 11 de maig 

Mètode d’entrega: Classroom. No correu electrònic i No document compartit 

 

Fase 3: lectura dramatitzada del conte 

En aquesta darrera fase, hauràs d’enregistrar-te llegint el conte. Pots fer-ho en un 

arxiu d’àudio o de vídeo. Es tracta d’interpretar el text, més que de llegir-lo en veu alta 

i prou. 

Abans de gravar-te, assaja uns quants cops. Fixa’t en la puntuació per fer pauses, 

practica les paraules que et costin més, vocalitza, utilitza una bona entonació, vigila 

la velocitat i el volum... 

 

Data d’entrega: 15 de maig 

Mètode d’entrega: Classroom. NO correu electrònic i No document compartit 
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MATEMÀTIQUES. GRUPS: 3r.A – 3r.B – 3r.C 

 
   Seguirem el vostre llibre BARCANOVA, TEMA 8: FUNCIONS 

LINEALS. La part teòrica i pràctica que us demanaré es repàs dels exercicis 

que ja vam fer en 2n d’ESO, NO avançarem matèria. 

   Caldrà fer les activitats en la llibreta o en fulls i després enviar-ho amb un 

sol document amb les fotos, com ja heu fet en la primera entrega, amb 

l’explicació del video. Seguireu els epígrafs, copiareu el títol, fareu un petit 

resum de l’epígraf i copiareu els requadres blaus de teoria. Cal resoldre els 

exercicis demanats, copiant els enunciats.  

    Si algú de vosaltres no disposa del llibre BARCANOVA, per algun 

motiu, li puc enviar unes còpies resum del llibre. Si us plau, si us fa falta 

m’ho podeu demanar per correu electrònic. Estigueu pendents del correu 

electrònics per si teniu alguna instrucció nova o recordatori. Moltes gràcies. 

 

SETMANA DEL DIA 20 D’ABRIL AL 24 D’ABRIL 

 

EXERCICI 8.1. PAG. 168. 

EXERCICI 8.2. PÀG. 169. 

EXERCICI 8.3. PÀG. 169. 

 

Us penjaré activitats a Classroom amb instruccions. 

 

SETMANA DEL DIA 27 D’ABRIL AL 1 DE MAIG 

 

EXERCICI 8.4. PÀG. 170. 

EXERCICI 8.6. PÀG. 170. 

EXERCICI 8.10. PÀG. 173 

 

Us penjaré activitats a Classroom amb instruccions. 

 

Qualsevol dificultat que tingueu m’ho podeu comunicar per buscar 

solucions. Molts ànims !! 
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EDUCACIÓ FÍSICA 

Explicació on podeu aprendre  normes bàsiques i molt útils sobre: 

-Prevenció de conductes en l'esport. 

-Nocions de primers auxilis. 

Heu de llegir les diapositives i gravar un vídeo (si no és possible fer fotos) fent els passos de 

l'última imatge. Heu de fer veure que aneu pel carrer i us trobeu una persona estirada a terra, 

a partir d'aquí, apliqueu els passos de la imatge, a veure com actueu (podeu fer veure que hi 

ha una víctima utilitzant un coixí, un familiar, etc). Ho teniu de forma visual al tercer vídeo 

que us vaig passar, https://www.youtube.com/watch?v=Oh3QZtnc5kY  (només fins els 2 

minuts i 8 segons). 

Els vídeos que us vaig passar us poden ajudar MOLTÍSSIM! En total no passen de 6-7 minuts.  

Enviar a arnau.capell@tapiro.cat 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh3QZtnc5kY
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Per QUALSEVOL PROBLEMA O DUBTE podem parlar per videoconferència o per e-mail. 
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AULA D’ACOLLIDA 
 

Grup 0A (Regina) 
 
Hola a tots i totes! Esperem que estigueu bé! 
        
 

● Feu el dossier del grup 0A que t’hem enviat per correu electrònic. 

● Mirar 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  

 
Programes recomanats:  
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 
 

Grup 0B (Xènia i Isaura) 
 
Hola a tots i totes! Esperem que estigueu bé! 
 

● Fes el dossier del grup 0B que t’hem enviat per correu electrònic. 

● Podeu mirar 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 
Programes recomanats:  
 
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

  
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
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Grup 0C (David Martínez.) 
 
 

● Feu el dossier del grup 0C que t’hem enviat per correu electrònic. 

● Podeu mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 
Programes recomanats:  
 
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

  
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 

 
Grup 1 (Cristina C.) 
 

● Feu el dossier del grup 1 que t’hem enviat per correu electrònic. 
 
 

 
Grup 2 (Isaura) 
 
 

● Feu el dossier del grup 2 que t’hem enviat per correu electrònic . 
 
 
 

 
 


