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Us envio les tasques per les dues properes setmanes. Seguirem 
l’ordre de sempre per anar treballant la UNITAT 7. 

Les tasques les podeu enviar via GOOGLE CLASSROOM en 
l’apartat TASQUES 11 DE MAIG  o per correu electrònic a 
miriam.estopa@tapiro.cat. 

Un cop revisat el vocabulari (apartat 1) i la gramàtica (apartat 2) , 
podeu completar el WORKBOOK de tot el tema 7. Pregunteu-me els 
dubtes que tingueu. Com és habitual, trobareu les respostes del 
WORKBOOK  en dues setmanes penjades al CLASSROOM. Si algú no 
pot acceder-hi, que m’ho comenti. 

PREGUNTA: QUÈ M’HEU D’ENVIAR? Heu d’enviar la redacció del 
tema 7 (apartat 4 del writing) i les activitats del READING (apartat 5). 

COM US RECOMANO TREBALLAR? 

SETMANA DEL 11 AL 17 DE MAIG: apartats 1 i 2 

SETMANA DEL 18 AL 24 DE MAIG: apartats 4 i 5 

1) VOCABULARY: 
https://www.vocabulary.cl/Intermediate/Universe_Space_Exploration.htm 

Busqueu al glossari del workbook el vocabulari del tema 7. El 
copieu a la llibreta i el traduiu. Us deixo aquesta pàgina web. 
Només heu de copiar el vocabulari en NEGRETA. 

2) GRAMMAR: Treballeu amb el WORKBOOK, pàgines 110 i 
111. Trobareu un resum gramatical del FUTURE SIMPLE. 
Veurem que per parlar en futur, podrem utilitzar 3 formes: 
Will, be going to i Present Continuous. Farem un 
esquema-resum dels tres tipus de futur amb exemples. A 
continuació, farem les activitats 1 i 2. 
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Aquí teniu un resum més extens: 

  

FUTURE SIMPLE “will” 

Positive Sentences 

Subject + Auxiliary Verb + Main Verb + _________. 

Grammar Rules: 

● Auxiliary Verb - "will" is used. 

● Main Verb - is always in the base form 

 
Subject  Auxiliary 

Verb 

Main 

Verb 

 

1st Person  I  will  eat  dinner soon. 

2st Person  We  will  clean  our room before 

we go to sleep. 

3st Person 

Singular 

The boys  will  do  their homework 

soon. 

3st Person 

Plural 

The 

judges 

will  choose  a winner in a 

little while. 
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Negative Sentences 

Subject + Auxiliary Verb + Not + Main Verb + 
_________. 

Grammar Rules: 

● Auxiliary Verb1 - "will" is used. 

● "Not" - is added after the auxiliary verb "will". 

● Main Verb - is always in the base form 

 
Subject  Auxiliary 

Verb 

Not  Main 

Verb 

 

1st Person  I  will  not  come  to see you 

today. 

2st Person  We  will  not  play  football next 

week. 

3st Person 

Singular 

My wife  will  not  bake  a cake for the 

weekend. 

3st Person 

Plural 

The guys  will  not  paint  the house 

next week. 
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Questions 

Auxiliary Verb + Subject + Main Verb + _________. 

Grammar Rules: 

● Subject - the subject come before the auxiliary word "will". 

● Auxiliary Verb - "will" is used. 

● Main Verb - is always in the base form 

 
Auxiliary 

Verb 

Subject  Main 

Verb 

 

1st person  Will  I  eat  dinner with you 

tonight? 

2nd person  Will  we  drive  work in the 

morning? 

3rd person 

singular 

Will  the doctor  have  time to see me 

later? 

3rd person 

plural 

Will  your 

friends 

meet  us for dinner 

tomorrow? 
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FUTURE SIMPLE “BE GOING TO” 

Positive Sentences 

Subject  Auxiliary 

Verbs 

Goin

g 

To-Infiniti

ve 

Continue The 

Sentence 

I, We, 

They, You 

Plural Nouns 

Singular Nouns 

Uncountable 

Nouns 

am/are/is  going  to + verb  continue the 

sentence 

● I am going to go to school today. 

● They are going to visit the doctor tomorrow. 

● My dog is going to walk to the park. 

● Your coffee going to be cold if you do not drink it. 

● The girls are going to drive to work. 

Negative Sentences 

Subject  Auxiliary 

Verbs 

No

t 

Goin

g 

To-Infini

tive 

Continue The 

Sentence 

I, We, 

They, You 

Plural Nouns 

Singular Nouns 

Uncountable 

Nouns 

am/are/is  not  going  to + verb  continue the 

sentence 

● I am not going to school today. 

● They are not going to the doctor tomorrow. 

● My dog is not going to stay in his dog house. 

 



● Your coffee is not going to be hot if you do not drink it. 

● The girls are going to to be home at ten o'clock. 

Questions 

Auxiliary 

Verbs 

Subject  Goin

g 

To-Infiniti

ve 

Continue The 

Sentence 

Am/Are/Is  I, We, 

They, You 

Plural Nouns 

Singular Nouns 

Uncountable 

Nouns 

going  to + verb  continue the 

sentence 

● Am I going to school today? 

● They are going to the doctor tomorrow? 

● Is the going to stay in his dog house? 

● Is it going to get cold? 

● Are the girls going to be home at ten o'clock? 

  

-         En aquesta pàgina web, trobareu activitats online per 
revisar si heu assimilat bé el FUTURE SIMPLE. 

https://agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html 

 

-         Llegirem la pàgina 111, on ens explica el FIRST 
CONDITIONAL. Fem un resum i completem les activtats 4, 5 
i Check yourself. Aquí us deixo un resum: 

  

 

https://agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html


The First Conditional 

The first conditional has the present simple after 'if', then the future simple in 

the other clause: 

·         if + present simple, ... will + infinitive 

It's used to talk about things which might happen in the future. Of course, we can't 

know what will happen in the future, but this describes possible things, which could 

easily come true. 

·         If it rains, I won't go to the park ( Si plou, no anirem al parc) 

·         If I study today, I'll go to the party tonight. ( Si estudio avui, aniré a la festa 

aquesta nit). 

·         If I have enough money, I'll buy some new shoes. ( Si tinc suficients diners, em 

compraré sabates noves) 

També podem canviar l’ordre de la oració, llavors perdrà la coma. 

·         She'll be late if the train is delayed. ( Ella arribarà tard si el tren es retrasa) 

·         She'll miss the bus if she doesn't leave soon. ( Ella perdrà el bus si no marxa 

aviat). 

  

En aquesta pàgina web, trobareu activitats online per revisar si 
heu après bé el FIRST CONDITIONAL. 

https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exer
cise-1.html 
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3) LISTENING : Us recomano escoltar el LYRICS TRAINING. 
Podeu buscar la cançó que us agradi i posar nivel Beginner 
per anar practicant. Recordeu que teniu 2 opcions: fill in the 
gaps o choose the answer. 

4) WRITING: Redacció tema 7. 

 

5) READING: 

Read the text about Star Trek technology. 

 

 



3  Complete the sentences with the affirmative or negative form of be going to. 

1.   Astronauts ………………… (use) a Phraselator on Mars. 
2.   NASA ………………… (examine) the ground on Mars. 
3.   Scientists ………………… (stop) MRI research. 
4.   Engineers ………………… (design) mobile phones with translators. 

4  Complete the sentences. 

1.   Star Trek started ………………… . 
2.   To communicate with people, Star Trek astronauts ………………… . 
3.   Dr McCoy used a medical tricorder to ………………… . 
4.   Future MRI machines will be very small if ………………… . 
5.   Soldiers will understand a strange language if they ………………… . 

5  Write questions with will and the words below. Then answer the questions 
according to the text. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  TASQUES D’ED.VISUAL I PLÀSTICA 
Setmana de l’11 de maig al 24 de 

maig 
 

COM CONVERTIR-TE EN UNA OBRA D’ART! 

Consisteix en jugar a ser la teva pròpia obra mestra i en recrear obres d’art per                

suportar amb imaginació i humor la quarantena per el coronavirus. El Museo Getty             

de Los Ángeles és una de les institucions que proposa aquesta iniciativa. Tot un              

desafiament per a que vosaltres en aïllament us convertiu en un quadre viu.  

Et proposo  un desafiament , ACTIVITAT 1: 

RECREAR una obra d’art important utilitzant objectes que tinguis per casa, tu seràs             

el personatge, et disfressaràs més o menys com ell, escolliràs l’escenari apropiat (si             

cal faràs modificacions) i et ficaràs amb la mateixa postura; algú de casa et pot               

ajudar; fer la foto. M’has de ficar la imatge de l’obra que has escollit i la que has                  

recreat. Especifica el nom de l’autor i el títol de l’obra. Mira’t els exemples. Me les                

envies per classroom o per correu. 

QUADRE DEL PINTOR MURILLO: Mujeres en la ventana 

 

 



 

QUADRE DEL PINTOR  JAN VAN EYCK: El matrimoni Arnolfinin 

 

ACTIVITAT 2: 

Cerca informació de l’obra d’art que has escollit. 

Qui és l’autor de l’obra d’art, qui és o són els personatges, de quina època i any                 

pertany, quin material i tècnica ha utilitzat el pintor. 

Després analitza la imatge explicant : 

Quines Lleis de la Gestalt ha usat? 

Com es relacionen les formes entre elles? 

Quin tipus de composició ha usat? 

Quin colors predominen? 

Com és la gamma cromàtica utilitzada, càlida o freda o variada? 

Quin significat representa per tu, aquesta obra d’art? Què penses al veure-la? 

 



Quins sentiments tens al veure-la? 

  
TASQUES FÍSICA I QUÍMICA 

Setmana de l’11 de maig al 24 de 
maig 

 

Podeu fer la tasca amb 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. 

L’hidrat de metà: un recurs per al futur? 

Què és un hidrat de gas? 

És una substància formada per una xarxa de molècules d’aigua que envolta i atrapa              
molècules de gas, com si fossin una unió de petites “capses” d’aigua amb una              
bombolleta de gas a dins de cada una. 

Fa uns anys es va descobrir que en el fons dels oceans hi ha una gran quantitat d’hidrats                  
d’un gas anomenat metà. Aquest hidrat es troba a milers de metres de fondària, on la                
temperatura és baixa i la pressió molt elevada; i això fa que es trobi en estat sòlid. Si es                   
modifiquessin aquestes condicions de pressió i temperatura, l’hidrat es descompondria i           
deixaria anar el metà. 

El metà és el principal component del gas natural, un recurs energètic de primer ordre.               
Aquests hidrats són, per tant, un important tresor energètic, ja que suposen una reserva              
de gas natural que es podria extreure del mar i fer-se servir. Sembla ser que el petroli i el                   
gas natural s’estan exhaurint i que calen noves fonts d’energia i aquesta en podria ser               
una. 

Un volum d’hidrat pot alliberar fins a 160 volums de metà i es calcula que hi pot haver fins                   
a 20 milions de km3 d’aquest hidrat en els fons marins i en el subsòl glaçat de l’Àrtic.                  
Actualment s’estan desenvolupant projectes per trobar la manera d’extreure el metà dels            
hidrats del fons del mar. 

Tanmateix, l’estabilitat d’aquests hidrats està estretament lligada al clima. Una disminució           
del nivell del mar o un escalfament del mar faria variar les condicions de pressió i                
temperatura del fons dels oceans i els hidrats es descompondrien, i s’alliberarien, per             
tant, grans quantitats de metà a l’atmosfera. Cal tenir en compte que el metà és un gas                 
que accentua l’efecte hivernacle i contribueix a l’escalfament global del planeta.  

 

1. En quin estat es troba l’hidrat de metà al fons del mar? 
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a.  En estat gas, ja que el metà sempre és un gas. 

b.  En estat líquid, ja que es troba a l’aigua. 

c. En estat sòlid, ja que es troba a temperatures baixes i pressions molt             

elevades. 

2.  Per què són importants les reserves dels hidrats de metà? 

 

 

3. L’hidrat de metà és una barreja de dos components. Quins són? 

 

En quin estat es troba cada component? 

a. Gas i sòlid. 

b. Gas i líquid. 

c.  Dos líquids. 

d.  Líquid i sòlid. 

 

4. Què passarà amb aquests hidrats de metà si hi ha un escalfament progressiu del              

mar? 

 

 

 

5. Si es processés la meitat de l’hidrat de metà què es creu que hi ha emmagatzemat al                 

subsòl de l’Àrtic, quants m3 de metà es podrien obtenir? 

  

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 

Període: 11 al 24 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 

 

Exercici 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA:  

1-  

2-  

3- 

 



4- 

5- 

6-  

Exercici 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA  

MASSISSES: 

 

LAMINARS: 

 

ENTRAMADES: 

 

TRIANGULADES: 

 

PENJADES: 

 

 



 

 

 

Exercici 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA:  

 

1-  

2-  

3- 

4- 

5- 

6-  

 



 

 

Exercici 4 

Una aspiradora absorbeix una potència de 2000 W. 

a) Calcula la potència absorbida en KW i en CV 

  

  

  

  

b)Calcula la potència útil en KW i en CV si el rendiment és del 70 % 

  

  

  

  

  

  

  

c)Calcula la potència perduda en CV i en KW 

  

  

 



  

  

 

Tasques de Castellà  
Període: 11 de maig al 24 de maig 

 

- Els que teniu ordinador i connexió wifi ho heu de fer i entregar a través de Classroom on                  

també ho tindreu penjat. També podeu enviar-me la feina per correu en un document              

word. 

- Els que no teniu ordinador ho heu de fer a mà a la llibreta, fer una fotografia i enviar-m’ho                    

per correu electrònic (sonia.escribano@tapiro.cat).  

 
LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 

En este nuevo bloque vamos a repasar los textos descriptivos y el                       

adjetivo. 

 
1- Lee los siguientes textos descriptivos y responde las preguntas que encontrarás 
debajo de cada texto: 
 
Texto 1 

Veía la luna en el cielo despejado del atardecer y a lo lejos una montaña grande, que 
para aquella hora ya estaba medio en sombras; y delante de esa montaña, otra más 
pequeña; y delante de esa montaña más pequeña todavía, una larga fila de colinas muy 
suaves. Pero no veía sólo eso: al mismo tiempo que la luna, el cielo y todas aquellas 
montañas, veía el valle en que había nacido, con su bosque, sus prados y sus casas; una 
casa al lado izquierdo del riachuelo, otra al lado derecho y más cerca, enfrente de mí, el 
molino viejo. Pero con todo, lo que veía no era sólo eso: al tiempo que luna, cielo, 
montaña, valle, bosques, prados, casas y molino, mis ojos veían también tres individuos, 
los tres a muy poca distancia del sendero donde yo estaba: el primero, un hombre joven, 
con los dientes anormalmente grandes, que trabajaba en el tejado del molino, el segundo, 
otro dentudo, hermano gemelo del anterior, éste también en el tejado; el tercero, Gafas 
Verdes.  
B. Atxaga (1992). Memorias de una vaca. Madrid, S.M.  
 

 
Actividades sobre el texto 1 

 

mailto:pere.callau@tapiro.cat


 
a- ¿En qué momento del día nos cuenta la vaca lo que veía? Anota dónde lo dice.  
b- ¿Qué se describe en el texto? 
c- Enumera los elementos de la naturaleza que aparecen en la descripción.  
d- En las descripciones hay que indicar cómo son las cosas que vemos. A menudo, para 
ello, se utilizan muchos adjetivos. Localiza en el texto anterior 10 adjetivos. 
 
Texto 2 

Gafas Verdes era un hombre de unos sesenta años, muy pálido. Tenía la piel 
blanquísima, o por decirlo con más detalle, una piel transparente como papel de fumar, 
que le dejaba a la vista las venillas de la cara y del cuello; sus gafas, como pegadas 
sobre aquella palidez de su cara parecían hechas de cristal de botella. Tanto aquel día 
como después, siempre lo vería así, con los ojos ocultos.  
B. Atxaga (1992). Memorias de una vaca. Madrid. S.M  

 
Actividades sobre el texto 2 
 
a- Localiza en el texto anterior una comparación (ejemplo: mi gato es negro como el 
carbón).  
b- En qué grado están los siguientes adjetivos del texto: (recuerda los grados del adjetivo: 
positivo/comparativo/superlativo, puedes consultar el libro de castellano o tus apuntes) 
muy pálido 
blanquísima 
transparente 
ocultos 
 
 
Texto 3 

Era la segunda semana de agosto. El fuerte sol hacía que nos sintiéramos holgazanes e 
irritables; el asfalto se pegaba a las suelas de goma de nuestras playeras. Era el primer 
día de escuela tras las vacaciones de verano. La clase olía a productos de limpieza y a 
vacío prolongado, las ventanas nos devolvían reflejos de imágenes nítidas y 
deslumbrantes y no se veía rastro de polvo de tiza en la pizarra. Los pupitres se hallaban 
colocados de dos en dos en filas rectas como pasillos de hospital, tal y como solo podía 
ocurrir ese único día del año.  
Janne Teller, Nada, Seix Barral.  

 
Actividades sobre el texto 3 
a- ¿Qué lugar está describiendo este texto?  
b- Localiza en el texto una comparación 
c- Escribe un sinónimo de los siguientes adjetivos: holgazanes, prolongado, nítidas. 
d- En una descripción no se puede poner todo lo que se ve, sino que hay que seleccionar                  
algunos detalles. Dentro de la clase, ¿qué tres elementos muy significativos ha elegido esta              
autora?  

 



 
 
 
 
 
 
 
Texto 4 

En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras 
lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. […] Sobre todo, había allí 
grandes teatros. […] Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y 
otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. 
Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos, 
sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, todo se hacía al aire libre. Por eso, en 
los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro, para 
proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino.  

 
Actividades sobre el texto 4 
a- Señala y anota 6  adjetivos que aparezcan en el texto 
b- Localiza en el texto un adjetivo en grado superlativo y uno en grado comparativo de 
igualdad. 
c- Escribe un sinónimo del adjetivo suntuosas. 
d- En las descripciones se usan los verbos sobre todo en el tiempo presente y en el pretérito 
imperfecto. Señala, al menos, cinco verbos en pretérito imperfecto (por ejemplo, hablaban).  
 
Texto 5 

Cuando se despertó, escuchó la campana del barco de vapor que llamaba para el 
desayuno, y se sorprendió de que su camarote se hubiera reducido tanto de tamaño. Al 
volverse, se vio en una especie de estrecha cueva triangular iluminada por una lámpara 
que colgaba de una viga. Al alcance de la mano tenía una pequeña mesa y al final de 
ella, detrás de una vieja estufa, estaba sentado un chico aproximadamente de su misma 
edad, de cara redonda y colorada, y brillantes ojos grises. Estaba vestido con un jersey 
azul y botas altas de goma. En el suelo había varios pares del mismo tipo de calzado, una 
gorra vieja y varios calcetines de lana muy usados, y junto a dos filas de literas colgaban 
varios trajes impermeables negros y amarillos. El lugar estaba impregnado de un olor 
denso, mezcla de pescado frito, grasa quemada, pintura, pimienta, tabaco rancio y, sobre 
todo, de barco y agua salada. Harvey vio con disgusto que su cama no tenía sábanas; 
estaba acostado sobre una tela sucia y basta, llena de bultos y nudos. Por otra parte, 
tampoco el movimiento de la goleta era como el de un barco de vapor, pues no se 
deslizaba de manera ondulante […]  
Rudyard Kipling, Capitanes intrépidos, Col. «Clásicos a Medida», Anaya.  

 
Actividades sobre el texto 5 
a- Explica: ¿Qué lugar se describe en el texto? ¿Y qué persona?  

 



b- Anota: Cinco cualidades referidas al joven. Y otras cinco referidas al lugar. 
c- Busca en el texto ejemplos de los siguientes rasgos lingüísticos, propios de una 
descripción: • Verbos en pasado. • Adjetivos. •  
 
 
 
 
Texto 6 

Descripción de una persona  
Allí, en aquel muelle, nació Ilé Eroriak. Ilé Eroriak quiere decir Pelos Caídos, y ningún otro 
nombre le hubiera sentado mejor. Era un muchacho menudo, con un mechón de cabello 
negro y rebelde, como la crin de un potro, que se alborotaba sobre la frente. Estaba 
siempre muy sucio, con escamas relucientes pegadas a la piel y a la ropa. Pero tenía los 
ojos azules, como el mar que duerme […]. Su figura desgarbada, sus pies, heridos por el 
frío y los despojos afilados del muelle, eran familiares a los pescadores […]. Ilé Eroriak 
[…], tardó en hablar, y había quien hallaba estúpida su sonrisa. Sus escasas palabras a 
menudo resultaban incoherentes y poca gente se molestaba en comprender lo que decía. 
Su grande, su extraordinaria imaginación le salvaba milagrosamente de la vida. También 
su ignorancia, y sobre todo, aquella fe envidiable y maravillosa. Ilé Eroriak creía en todo, 
profundamente.  
Ana María Matute, Pequeño teatro, Círculo de Lectores.  

 
Actividades sobre el texto 6 
a- En el anterior texto se describe a un personaje: ¿qué rasgos se describen de este: rasgos 
físicos, rasgos psicológicos (su carácter) o ambos? 
b- Localiza en el texto y anota cinco adjetivos y cinco verbos en pretérito imperfecto. 
 
 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 

En la actividad de Visual y Plástica de estas semanas habrás visto que tienes que elegir                
una obra de arte y recrearla utilizando objetos que tengas por casa. Te propongo que               
realices una descripción detallada de la obra que has elegido (pon en tu descripción el               
título de la obra, describe que aparece en primer plano y al fondo del cuadro, qué tipo de                  
colores predominan,etc. No olvides seguir un orden determinado y emplear un           
vocabulario preciso y rico en adjetivos). (Mínimo 100 palabras) 

 
 
  

 



 

 

 

DEURES DE 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOLOGIA I GEOLOGIA 

  

  

  

L'APARELL 

RESPIRATORI  II 
  

  

  

  

  

  

  

 



1. Relaciona amb fletxes: 

  

FOSSES NASALS   Hi ha les cordes vocals 

      

FARINGE   Últimes ramificacions dels bronquis 

      

LARINGE   S’hi escalfa i s’humiteja l’aire 

      

TRÀQUEA   Hi passa l’aire que respirem i els aliments 

      

BRONQUIS   Tubs en què es divideix la tràquea 

      

BRONQUÍOLS   Conducte situat davant de l’esòfag 

  

  

  

 



2. On es troben les cordes bucals? Per a què serveixen? 

 

 

 

 

 

3. Per què s’ha de filtrar l’aire durant la respiració? 

  

 

 

 

 4. Per a què s’escalfa l’aire a les fosses nasals? 

 

 

 

 

5. Què té a veure l’aparell respiratori amb l’aprofitament dels nutrients?           

Explica-ho. 

 

  

  

 



  

  

  

  

3. Quantes vegades inspires/espires en un minut? Per què creus que aquest            

ritme s’incrementa quan fas exercici? Explica-ho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓ FÍSICA 

-Deures: 

1. Llegir les diapositives, fer la maniobra PLS i fer quatre fotografies iguals que les que teniu                 
en la diapositiva de “PLS” (fer els 4 passos correctament). 

2. Contestar les preguntes següents: 

A. Per què utilitzem la PLS (posició lateral de seguretat). 
B. Per a què serveixen la maniobra front-mentó i la VOSE. 

Període: 11 al 24 de maig, enviar quan ho tingueu fet a l’e-mail arnau.capell@tapiro.cat 

Recordeu els passos a seguir si ens trobem una víctima estirada a terra al carrer. L’altra vegada us                  

“vau trobar” una persona estirada a terra que NO RESPIRAVA, però aquesta vegada sí que respira.                

Per tant, la nostra manera d’actuar canvia una mica. Primer de tot hem de saber diferenciar entre                 

persona CONSCIENT, i persona INCONSCIENT. 

 

 

DIFERÈNCIA ENTRE VÍCTIMA CONSCIENT I INCONSCIENT 

- Víctima conscient: La víctima contesta o intenta fer-ho: per tant, respira i conserva la circulació                

sanguínia. Si és així, se la considera conscient. 

- Víctima inconscient: La víctima no contesta, per tant està inconscient, per la qual cosa és molt                 

important saber si respira o no. Per esbrinar-ho, recordeu que fem servir la maniobra front-mentó, i                

després la maniobra VOSE. 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÀTIQUES. GRUPS: 3r.A – 3r.B – 3r.C 

Seguirem el llibre BARCANOVA: TEMA 9: PROBLEMES MÉTRICS         

EN EL PLA. Repassarem continguts de 2n d’ESO, NO avançarem          

matèria. 

Caldrà copiar els enunciats, dibuixar les figures geomètriques,         

fer les activitats en la llibreta o en fulls. Després enviar-ho amb            

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

segona entrega del dossier. 

 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.           

També estarà penjat en el Classroom. Estigueu pendents del         

correu electrònics per si teniu alguna instrucció nova o         

recordatori. Moltes gràcies. 

 Termini màxim: dia 24 de maig a les 22:00 hores.          

S’entregaran totes les activitats juntes. 

 Dia: 25 de maig tindreu penjat el qüestionari        

d’autoavaluació en Classroom, cal contestar amb sinceritat és        

obligatori fer-ho. 

 

 Deures: DEL DIA 11  D’ABRIL AL 24 DE MAIG (en una entrega tot) 

 TEOREMA DE PITÀGORES 

EXERCICI 9.9. PAG. 196. 

EXERCICI 9.10. PÀG. 196. 

 



EXERCICI 9.11. PÀG. 197. 

EXERCICI 9.13. PÀG. 197.Recomanació: aplicar l’epígraf 3.2 del        

llibre. 

 

ÀREA DE POLÍGONS 

EXERCICI 9.24. PÀG. 202. 

EXERCICI 9.25. PÀG. 202. 

EXERCICI 9.26. PÀG. 202. 

EXERCICI 9.27. PÀG. 202. 

 

Us penjaré activitats a Classroom amb instruccions. 

Qualsevol dificultat que tingueu m’ho podeu comunicar per buscar 

solucions. Molts ànims !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITATS DE CIÈNCIES SOCIALS 

AQUESTES ACTIVITATS LES HEU DE RETORNAR AL       
CLASSROOM DE SOCIALS DE LA VOSTRA CLASSE 

  

Fake news: com les podem detectar? 

  

Els mitjans de comunicació, fins ara de capçalera, han estat substituïts per les             

xarxes socials, que ens faciliten un flux continu i inesgotable d’informació en            

aparença neutre. Però, ho és realment? 

Cal que anem amb compte amb les notícies que es difonen i que contribuïm a               

escampar per les xarxes socials ja que acostumen a ser falses. Una pista: solen              

estar mal escrites i farcides de faltes d’ortografia. 

De vegades les notícies falses són divertides i ens fa gràcia reenviar-les, però és              

millor no ser còmplices en la seva distribució. Hi ha informacions que poden             

perjudicar irreparablement el prestigi de persones o institucions. 

Una dieta mediàtica sana hauria d’incloure l’obtenció de la informació a través de             

diversos mitjans (ràdio, televisió, premsa, internet) i la capacitat de contrastar les            

notícies. 

En realitat, tots som conscients que cada cop és més difícil destriar la informació de               

l’opinió o, senzillament, de la mentida. Com podem saber que allò que ens entra a la                

pantalla, segurament de la mà d’una persona que coneixem i en qui confiem, és una               

informació fidedigna o ens trobem davant d’una notícia falsa? 

Ara aprendrem com ho podem fer 

 

1. Informem-nos 

 



Mira els vídeos que segueixen (no pateixis, són molt curtets) , i a sota de cada                

enllaça posa una o dues frases que resumeixen el que acabes de veure. Ho pots               

escriure en el mateix document que hem enviat, en NEGRE, sisplau 

 1. https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/a-mi-no-menganyen-les-fake-news/video/5867929/
 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=oM2KXjGLYNQ   

3.https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fake-news-sobre-el-coronavirus/video/60347
20 

4.https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/cares-de-quadres-i-fotos-que-prenen-vida/video/586
2352/  

2.    Analitzem 

Aquí tens una notícia sobre el youtuber anomenat Rubius. Llegeix-la atentament i            

busca tota la informació que necessitis per entendre el que diu (paraules, noms...).             

Després segueixes els punts indicats a sota i respons a les preguntes plantejades             

Recorda que ho pots fer en BLAU al text mateix 

  

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/a-mi-no-menganyen-les-fake-news/video/5867929/
https://www.youtube.com/watch?v=oM2KXjGLYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=oM2KXjGLYNQ
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fake-news-sobre-el-coronavirus/video/6034720/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fake-news-sobre-el-coronavirus/video/6034720/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/fake-news-sobre-el-coronavirus/video/6034720/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/cares-de-quadres-i-fotos-que-prenen-vida/video/5862352/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/cares-de-quadres-i-fotos-que-prenen-vida/video/5862352/


 

 

 

 

Analitzem la notícia 

·         1er paràgraf: vertader o fals el que explica? Per què? Com ho sabeu? 

·         2on paràgraf: què us crida l’atenció? Què us sorprèn? Citeu un exemple 

·         3er paràgraf: què us sembla tècnic, específic de la llengua? Què us sorprèn? Citeu-lo. 

Per què serveixen les cometes? 

·         4art paràgraf: què penseu sobre l’esment dels Latin Kings? Què són? 

·         5è paràgraf: què penseu sobre el pròxim projecte del youtuber? 

Conclusió 

La notícia és vertadera o falsa? 

Per què? 

Enumera els indicis 

 



3. Reflexionem 

Segur que heu rebut moltes notícies falses, a tots ens n’arriben. Ara heu d’explicar              

aquesta notícia i dir com l’heu rebuda (p ex whatsapp, alertes....),i qui us l’ha feta               

arribar (família, amics...). Si no recordeu cap, busqueu-ne, per exemple en la            

informació relacionada amb l’accident de la petroquímica de fa uns mesos, o en la              

pandèmia actual, segur que en trobeu moltes. I ho escriviu a sota mateix, en BLAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ÈTICA 3r ESO 
  

Com recuperar o pujar nota 
  
  

L’activitat és la mateixa per a tothom: Als que teniu algun trimestre suspès, us              
servirà per recuperar. I als que ho teniu tot aprovat, us servirà per pujar nota.  
 
L’activitat consta de 3 passos:  
1. Escriure una carta d’ànims a pacients de l’hospital de Reus o al Pere Mata. 
2. Enviar la carta a un d’aquests correus: 

Hospital Pere Mata (Reus): cartesperemata@gmail.com 
Hospital de Reus: escripturapinturacura@hospitalsantjoan.cat 

3. Reenviar la carta i la resposta que us donaran al vostre professor d’ètica: 
3r A: pere.callau@tapiro.cat 
3r B: jordi.roig@tapiro.cat 
3r C: pere.callau@tapiro.cat 
3r D: ferran.garcia@tapiro.cat 
3r AO: jordi.roig@tapiro.cat 

  
La data límit per haver fet els tres passos és el 31 de maig. 
 
D'aquesta manera ajudeu a gent que ho necessita, i a més us anirà bé per la nota.                 
Tots hi guanyem, no creieu? 
  

 

 


