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BIOLOGIA 3r D i 3r E (1) 
ACTIVITATS DE L’APARELL EXCRETOR 

(Feina per a la setmana de l’11 al 17 de Maig) 

Contesta en la teva llibreta les següents preguntes: 

1) L’aparell excretor està format de les quatre parts que s’indiquen a continuació. Associa              

cadascuna d’elles amb la seva funció en la taula de sota: 

Pulmons                  Fetge                  Aparell urinari                  Glàndules sudorípares 

Filtra la sang i elimina el rebuig en l’orina ... 

Expulsen substàncies de rebuig per la pell ... 

Expulsen el CO2 cap a l’exterior del cos ... 

La bilis que produeix elimina substàncies de rebuig ... 

  

2) Copia a la teva llibreta la següent il·lustració sobre les parts de l’Aparell Urinari 
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3) A continuació se’t posen les definicions de les quatre parts principals de l’Aparell Urinari. 

Mirant el dibuix que acabes de copiar a la llibreta, digues quina és cadascuna d’elles. 

Dues estructures de color marró que filtren la sang   

Els tubs que porten l’orina des dels ronyons a la bufeta   

El dipòsit que guarda l’orina abans de ser expulsada   

Tub de sortida del cos, que expulsa l’orina a l’exterior   

  

4) A continuació se’t llisten les principals malalties de l’aparell excretor. Relaciona cadascuna             

amb la seva definició que se t’indica a sota. 

Càlcul renal           Insuficiència renal           Cistitis           Uretritis           Còlic nefrític 

Infecció a la bufeta de l’orina   

Infecció a la uretra   

Pedra de sal que es forma entre el ronyó i un urèter   

Pedra de sal que es desplaça al llarg de l’urèter   

Incapacitat de produir orina que pot arribar a produir la mort   
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BIOLOGIA 3r D i 3r E (2) 

ACTIVITATS DE L’APARELL EXCRETOR 

(Feina per a la setmana del 18 al 24 de Maig) 

Investiga què és una “Màquina de Diàlisi” i contesta les següents preguntes: 

1) Què és una Màquina de Diàlisi? 

 

 

 

2) Per a què serveix una Màquina de Diàlisi? Qui la fa servir? 

 

 

 

3) Com funciona una Màquina de Diàlisi? 
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PROPOSTA DE TECNOLOGIA 3er D i E   

jantonio.carpintero@tapiro.cat  / susana.pardos@tapiro.cat   

 

FABRICA LA TEVA MASCARETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT 

Mira el següent vídeo de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=uP7dAVB6ceA&feature=youtu.be 

El Govern va decidir perllongar l'estat d'alarma, durant el qual 47 milions de ciutadans va               

haver de romandre confinats a casa seva per frenar la propagació del coronavirus. Al mateix               

temps, l'Executiu treballava en algunes mesures per suavitzar el confinament, entre elles,            

l'ús generalitzat de màscares facials. La conveniència o no d'usar-les ha generat un intens              

debat sobre el qual no hi ha consens. No obstant això, la posició que guanya més força és la                   

de recomanar l'ús de mascaretes en espais públics davant la sospita que persones             

contagiades pel SARS-Cov-2 transmetin el virus encara que no presentin símptomes. 

ENCÀRREC: Fes la teva pròpia mascareta 

La proposta d’aquesta primera activitat és ben senzilla. Has de fabricar la teva mascareta              

d’autoprotecció personal utilitzant allò que tinguis a casa: samarretes velles, peces de roba             

de cotó, etc.  

Pots demanar-li ajuda als teus familiars per que t’ajudin en aquelles parts més complicades              

(cosir a màquina, si teniu, o utilitzar la planxa). 

1. PUNT DE PARTIDA. 

De quins materials disposes? Fes una llista de tots els materials que tens a casa per realitzar                 
el Projecte. 

mailto:jantonio.carpintero@tapiro.cat
mailto:susana.pardos@tapiro.cat
https://www.youtube.com/watch?v=uP7dAVB6ceA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uP7dAVB6ceA&feature=youtu.be
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2. DEFINICIÓ DEL DISSENY 

Ara que ja saps de quins materials disposes cal que decideixis quin tipus de mascareta vols                

crear. A continuació et deixem alguns enllaços per tal que puguis veure diferents models de               

mascareta que podem fer a casa, no oblidis de quins materials disposes per prendre aquesta               

decisió. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 

https://elpais.com/sociedad/2020/04/04/actualidad/1586014718_239379.html 

Si el teu disseny s’ha de cosir.... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwIaBSzNj0E 

Tutorials per fer mascaretes  ( en pots mirar més i triar el que més et convenci) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig_KhI5i6yw 

https://youtu.be/2n3GIWdyqjo 

https://www.youtube.com/watch?v=uRfhuRNua_E 

https://www.youtube.com/watch?v=3PBt_11So0s 

 QUÈ HEM DE PRESENTAR? 

Un document on expliques el procés que has seguit per fabricar la teva mascareta.              

És una petita memòria del vostre procés de fabricació. Has de seguir els següents punts. 

1-      Títol del projecte 

2-      Materials necessaris 

4-      Eines de treball 

5-      Croquis del disseny de la mascareta 

6-      Passos que has de seguir per fabricar-la amb l’explicació de cada un 

7-      Foto teva amb la mascareta posada 

8-      Avaluació: 
- Què es podria millorar de la teva mascareta? 

- Quines recomanacions faries si algú volgués fer una mascareta com la teva? 

9-      *Opcional: Pots enviar un video de màxim 3 minut on es vegi el procès de fabricació de 

la mascareta. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://elpais.com/sociedad/2020/04/04/actualidad/1586014718_239379.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZwIaBSzNj0E
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_KhI5i6yw
https://youtu.be/2n3GIWdyqjo
https://www.youtube.com/watch?v=uRfhuRNua_E
https://www.youtube.com/watch?v=3PBt_11So0s
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PROPOSTA DE VISUAL I PLÀSTICA 3r D i E   susana.pardos@tapiro.cat   

En aquesta activitat treballarem la simetria axial: Dibuixareu una papallona en un foli DIN A4. 

PAS 1 : Marqueu un eix vertical al foli en llapis 

PAS 2 : Dibuixeu una meitat de la papallona 

PAS 3 : Feu l’altra meitat simètrica a la primera que heu dibuixat.  

PAS 4 : Borreu l’eix vertical que heu fet i pinteu la papallona amb colors vistosos. 

  

  

 

mailto:susana.pardos@tapiro.cat
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 PROPOSTA DE CIÈNCIES SOCIALS 3er D i E   

pere.callau@tapiro.cat  / jordi.roig@tapiro.cat   

 
Els sectors econòmics 

 
 

Entenem per activitat econòmica el conjunt d’activitats fetes pels éssers humans que            

cobreixen les seves necessitats (alimentació, habitatge, roba …). És dir, parlem de produir i              
prestar serveis. 

Dividim l’activitat econòmica en tres fases: 

● Producció: que consisteix en combinar el recursos naturals, la tècnica i el treball             

per obtenir béns o serveis destinats a ser consumits per les persones. 

● Distribució: o comercialització i venda de béns i serveis (emmagatzematge,          

transport i venda). 

● Consum: fase final de l’activitat econòmica que consisteix en consumir el           

producte o utilitzar el bé o servei. 

Les activitats econòmiques, és a dir, el treball de les persones les agrupem en: 

● Sector primari: activitats destinades a obtenir aliments i matèries primeres del           

medi natural. Per tant, parlem d’aquells oficis relacionats amb l’agricultura, la           

ramaderia, la pesca i la silvicultura (aprofitament forestal -boscos-). 

● Sector secundari: activitats destinades a transformar els productes o matèries          

extretes de la natura en productes elaborats. Per tant, parlem dels oficis            

relacionats amb la indústria, la construcció, la mineria i la producció d’energia. 

● Sector terciari: activitats immaterials i intangibles destinades a prestar un servei           

a la població. Parlem de molts oficis relacionats en el comerç, amb el transport,              

amb l’educació, la sanitat, televisió, radio, turisme, hosteleria, oci esportiu, etc.. 

 

 

mailto:pere.callau@tapiro.cat
mailto:jordi.roig@tapiro.cat
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1. Busca en aquesta sopa de lletres 8 activitats del sector primari: 
 
 

1________________ 
2________________ 
3________________ 
4________________ 
5________________ 
6________________ 
7________________ 
8________________ 

 
 
 
 
 

2. Busca en aquesta sopa de lletres 8 activitats del sector secundari: 
 
 

1________________ 
2________________ 
3________________ 
4________________ 
5________________ 
6________________ 
7________________ 
8________________ 

 
 
 
 
 

3. Busca en aquesta sopa de lletres 8 activitats del sector terciari: 
 
 
 

1________________ 
2________________ 
3________________ 
4________________ 
5________________ 
6________________ 
7________________ 
8________________ 
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4. Omple la següent taula situant cada activitat econòmica (treball) dins del seu            
sector (primari, secundari o terciari). 

a. Fuster, cambrer, miner, paleta, operador d’indústria, taxista, pagès, pastor,         

electricista, professora, soldat, metgessa, recol·lector de suro, jornaler del         

camp, conductor d’autobús, advocada, conserge, vigilant nocturn, llenyataire,        

tècnic de central nuclear, infermer, informàtic, camioner, comercial, cuiner,         

panadera, carnisser, silvicutor, apicultor, mosso d’esquadra.  

Sector primari Sector secundari Sector terciari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

El sector primari 
 

 
 

1. Defineix:  
a. Sector primari: 

 
 

b. Activitats agràries: 
 
 

c. Agricultura: 
 
 

d. Ramaderia:  
 
 

e. Pesca: 
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2. Llegeix el text i contesta: 
 

El sector pesquer a Catalunya és del tipus flota petita de litoral, i fa una pesca de dia i de                    

proximitat que obté un producte de gran qualitat. Compta amb una flota de 1.246              

embarcacions, 32 confraries de pescadors i 19 ports. En l’actualitat, se centra en             

aconseguir més rendibilitat i sostenibilitat, per millorar la gestió energètica i la previsió de              

les possibilitats reals del recursos, per no fer-ne un mal ús que els aboqui a l’extinció. Pel                 

que fa a l’aqüicultura, cal esmentar per la seva qualitat el cultiu d’orada i llobarro i també la                  

ostra japonesa i el musclo. Tanmateix, s’està treballant en la millora de les infraestructures              

de l’aqüicultura d’aigua dolça i en la introducció i consolidació d’altres espècies molt             

apreciades, como la cloïssa i la corbina, el llenguado i el rèmol. 

  

a. Què és l’aqüicultura? 
 
 

b. Quins peixos s’hi cria en les piscifactories catalanes? 
 
 

c. El mar és un recurs escàs? Justifica la teva resposta en 5 línies. 
 
 
 
 

d. Quins peixos hi podem trobar a les peixateries catalanes. Anomena’n 5. 
 
 
 

El sector secundari 
 

 
 

1. Defineix: 
a. Recurs energètic: 

 
b. Energia renovable: 

 
c. Energies secundàries: 

 
d. Combustible fòssil: 
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2. Omple els buits amb les paraules següents: dinàmiques, subcontractar, reduir, 
competència, descentralització, abaratir, cooperació, barat, costos.  

 
 

El procés de globalització ha suposat un augment de la ______________ , que obliga les               

empreses a abaratir ______________ i a adaptar-se ràpidament a les ______________           

d'un mercat canviant. Per fer-ho hi ha dues estratègies que resulten essencials: la             

______________ productiva i la innovació. La primera busca ______________ cada fase           

de la producció al lloc on es realitza amb costos més baixos. Aquesta descentralització              

adopta tres formes: localitzar les diferents fases de la producció en diferents territoris             

______________ a altres empreses algunes tasques o establir acords de          

______________ amb altres empreses. La segona s'orienta a fer més eficient el procés             

productiu per ______________  costos i produir més i més ______________ . 

 
3. Identifica cadascun dels tipus d'energia renovable i explica com es genera l'energia 

de cada una d'elles. 

 

 
Eòlica 

 
 
 

 
Biomassa 

 

 

 
Solar 

 

 

 
Hidràulica 

 

 

 

El sector terciari 
 

 
1. Defineix: 

a. Sector serveis: 
 

b. Deslocalització: 
 

c. Serveis públics: 
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2. Identifica els avantatges i els problemes que presenta cadascun dels mitjans de            

transport. Completa aquesta taula: 

 

 

Mitjà de transport  Avantatges Problemes 

 
Per carretera 

 

  

 
Per ferrocarril 

 

  

 
Naval 

 

  

 
Aeri 
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ENGLISH 

  

  

3ESO D 

  

  

  

  
  

  

Miriam Estopà 
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Us envio les tasques per les dues properes setmanes. Un 
cop les tingueu fetes, les podeu enviar per e-mail a 
miriam.estopa@tapiro.cat o per CLASSROOM. 

  

UNIT 7 

CAN / CAN’T 

Mireu aquest video explicatiu per ajudar-vos a entendre el 
ús i significat del verb modal CAN i de la seva forma 
negativa CAN’T. 

https://www.youtube.com/watch?v=rB4GnEBoqKY 

  

-         Resumiu la gramàtica del tema 7 que teniu al dossier. 

La forma más simple para decir que sabemos hacer algo en inglés es con el verbo 

modal can. Decimos: I can dance, literalmente, Puedo bailar; I can speak Spanish, 

literalmente Puedo hablar español, etc. 

CAN/CAN’T ( poder/no poder) 
La estructura es siempre la misma, incluso con he, she y it: sujeto + can + infinitivo 

sin to. Veamos algunos ejemplos: 

● Sé leer. I can read. 
● (Ella) sabe tocar el piano. She can play the piano. 

En la forma negativa se suele usar la contracción can’t, aunque también existen cannot 

y can not: 

● No sé conducir. I can’t drive. 
● (Él) No sabe cantar. He can’t sing. 
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Y para hacer preguntas no se usa do, sino que se pone can antes del sujeto: 

● ¿Sabes jugar al baloncesto? Can you play basketball? 
● ¿Sabe (ella) motivar a la gente? Can she motivate people? 

Los tres primeros ejemplos empiezan con el sonido /áikan/. 

Sé tocar el violín. I can play the violin. 

Sé escribir. I can write. 

Sé escribir (en el ordenador o en el 

móvil). 
I can type. 

 

Hablando en negativa, ponemos el énfasis en can’t, y marcamos muy bien la t del final 

porque si no podemos liarla: /aikáaant/. 

No sé tocar la trompeta. I can’t play the trumpet. 

No sé jugar al poker. I can’t play poker. 

No sé cocinar. 
I can’t cook. 

  

Le toca a la interrogativa. Practiquemos ahora con el sonido /káña/, que equivale a can 

you: 

¿Sabes jugar al fútbol? Can you play football? 
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¿Sabes volar? Can you fly? 

¿Sabes hablar inglés? Can you speak English? 

   
Error común 

Nunca, jamás, digas el infinitivo con to después de can. No digas cosas como I can to 

say. ¡Fatal! Lo correcto siempre será I can say. 

PREPOSITIONS OF TIME: IN, AT, ON 

 

ACTIVITIES: 

1  Complete the phrases with the words below. (1 point each) 

watch • speak • dance • cook • play • sing 

 1.  ……………… the guitar 3.  ……………… dinner 5.  ……………… French 

 2.  ……………… TV 4.  ……………… a song 6.  ……………… at a disco 
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2  Complete the sentences with can or can’t. (2 points each) 

 1.  Fish ………………… talk. 

 2.  Children ………………… be doctors. 

 3.  We’re early for the lesson. We ………………… have tea. 

 4.  ………………… you come with me today? 

 5.  I ………………… buy a TV at a cinema. 

3  Complete the months of the year below with a, e, i, o or u. (1 point each) 

 1.  … c t … b … r 4.  M … y 7.  S … p t … m b … r 

 2.  J … n … 5.  D … c … m b … r 

 3.  … p r … l 6.  …  … g … s t 

4  Complete the sentences with in, on or at. (1 point each) 

 1.  We work ………………… night. 

 2.  The party is ………………… Monday evening. 

 3.  Our holiday is ………………… September. 

 4.  Henry always works ………………… the weekend. 

 5.  I start work ………………… half past eight. 

 6.  Lisa doesn’t work ………………… the afternoons. 
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6 6 Translate the sentences. (2 points each) 

 1.  I can’t speak Chinese. 

            ………………………………………………………………………. 

 2.  Can you sing? 

           ……………………………………………………………………….. 

 3.  Lisa can cook French food. 

           ………………………………………………………………………... 

 4.  My birthday is in September. 

            ………………………………………………………………………... 

 5.  The test is in the morning. 

           …………………………………………………………………………. 

7  Read the paragraph and correct the false sentences below. (1 point each) 

Kate works at a clothes shop. She always 
works in the mornings. In the afternoons, 
Kate goes to the library because she can 
study there for her tests. In the evenings, 
she often meets her friends at a club. Kate 
likes dancing at the club. 

 1.  Kate works at the library. 

          ……………………………………………………………………………... 

 2.  Kate works in the evenings. 

         ………………………………………………………………………………. 

 3.  Kate studies for her tests at home. 

         ……………………………………………………………………………….. 

 4.  Kate meets her friends at the library. 

          ……………………………………………………………………………….. 

 5.  Kate likes singing. 

          ……………………………………………………………………………….. 
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 FÍSICA I QUÍMICA 3D                             PROFESSORA: ESTHER PASCUAL. 

El sucre i l’alimentació 

La glucosa és el principal sucre que hi ha a la sang. Prové dels aliments que                
consumim i és la nostra principal font d’energia. La sang transporta la glucosa a              
totes les cèl·lules del cos per ser usada com a font d’energia. 

Has de saber que la glucosa que necessita l’organisme s’obté de qualsevol aliment             
que contingui carbohidrats: arròs, pasta, verdures, fruites... Aquests carbohidrats es          
transformen en sucres (glucosa, fructosa i fibra). 

D’altra banda, molts dels aliments –sobretot processats (més del 74 %)– que es            
consumeixen habitualment tenen un gran contingut de sucres. Aquests aliments ens           
afarten de sucre sense adonar-nos-en. 

El consum de dolços i refrescos ens aporta una quantitat enorme de sucre, i això és                
contraproduent per al nostre organisme: problemes de colesterol, més risc          
d’obesitat, augment de la tensió arterial, disminució del rendiment intel·lectual, etc.           
En definitiva, els sucres en excés són nocius per al teu organisme. 

1 

Observa i experimenta. 

a)   Busca a la cuina aliments processats i localitza a les etiquetes la composició             
nutricional que presenten; anota al quadern les quantitats de sucre que contenen. 

b
) 

  Agafa un refresc de cola i pesa’n el contingut en una balança. Bull-lo fins que quedi                
un residu pastós que pràcticament és sucre. Pesa’l. Anota els mesuraments al            
quadern. 

2 

Analitza i raona. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’ideal és            
consumir 25 g de sucre diaris i no sobrepassar mai els 50 g. Amb quina quantitat                
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dels aliments processats que has utilitzat en l’activitat anterior consumiries la           
quantitat ideal? Amb quina quantitat de refresc de cola assoliries aquesta quantitat            
ideal? 

3 

Conclou i reflexiona. Explica amb paraules teves la importància de la glucosa per a              
l’organisme i el risc de l’excés de sucres en la dieta. Redacta una sèrie d’hàbits               
saludables que podries tenir per regular el consum de sucre diari. 
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MATEMÀTIQUES 3 ESO D - E 

1-CONTEXT 

Pregunta inicial: Existeix alguna relació entre el perímetre de les tapadores 

dels pots i les cassoles de la cuina i el seu perímetre? 

  

En aquesta activitat se’t proposen una sèrie d’accions per a què puguis contestar 
aquesta pregunta de forma raonada i justificada. 

  

2-ENCÀRREC 

 Et demanem que prenguis una sèrie de mesures a 
unes quantes tapadores de la cuina de casa i que 
organitzis les dades en una taula o full de càlcul per tal 
de treure conclusions a partir de les dades recollides i 
poder contestar a la pregunta inicial. 

  

 

  

3-PROPOSTA  DE TREBALL 

 Pren unes quantes tapadores de la cuina de casa teva i 
mesura amb un regle, una cinta mètrica, o un una cinta de 
modista les longituds del perímetre i el diàmetre. 

Recoda: 

 

 

 

 

 

 

Com pots mesurar amb un regle rígid el perímetre dels diferents cercles (tapadores) 
que tens entre mans? Suggeriment: fes rodar les tapadores damunt d’un paper i 
mesura la traça deixada per elles tal com suggereix la fotografia.  
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1. Apunta en una taula el resultat de les teves mesures. Pots fer-ho amb un full de 
càlcul semblant al de la figura de la pàgina següent. A la quarta columna cal que hi 
posis el resultat de dividir el perímetre de cada tapadora per el seu diàmetre. En el 
full de càlcul, indica a la quarta columna que faci les operacions corresponents 
(=B2/C2). Si no has treballat mai amb un full de càlcul, pots mirar per internet com 
fer-ho o bé fes els càlculs amb la calculadora. 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

1 

 
  

 
 

  

 

 2. Quines quantitats obtens per a la quarta columna? Relaciona-ho amb el nombre π. Si ara 

mateix no recordes què és el nombre π, busca-ho per internet i relaciona-ho amb les 

quantitats obtingudes a la columna 4. 

 

3. Una mica d’història. Des de quan es fa servir el nombre π per a càlculs relacionats amb el 

cercle i la circumferència? Cerca informació per internet. Escriu només allò que entenguis, 

indicant la persona o entitat que ho diu i l’adreça web del lloc trobat, sintetitza i tria el que et 

sembli més rellevant i digues perquè ho has triat. 
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 4-CONCLUSIONS I APLICACIONS 
  

4. Treu alguna conclusió de l’activitat realitzada, pel que fa a la relació entre el 

perímetre i el diàmetre d’un cercle. Ho relaciones amb alguna fórmula que has estudiat en 

algun moment, aquest curs o en cursos anteriors, per a calcular la longitud d’una 

circumferència o el que és el mateix el perímetre d’un cercle? 

 

5. Una persona ha de construir un hodòmetre per a mesurar distàncies amb metres i 

l’ha de fer de manera que el perímetre del cercle mesurador sigui justament d’un metre. Quin 

radi ha de tenir aquest cercle o hodòmetre? 

 

6. Cerca informació per internet sobre com són els hodòmetres, en quines professions 

es fan servir i per a quines activitats. 

5-VOCABULARI 

Cercle, circumferència, perímetre, longitud. Busca per internet les definicions d’aquestes 
quatre paraules: 
  

7.  Quina diferència hi ha entre un cercle i una circumferència? 

  

8.  Quina diferència hi ha entre un perímetre i una longitud? 

  

Escriu i raona les teves respostes en relació a la informació trobada i al que tu ja sabies. 
Indica les referències que has utilitzat: text trobat entre cometes, entitat que ho diu (Institut, 
Wikipèdia o altres llocs) i adreça web del lloc trobat. 
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6-PRODUCCIÓ FINAL- Que has de presentar 

Caldrà que escriguis un petit informe que inclogui: 

a) Nom de l’alumne, assignatura, curs 

  

b) Les dades recollides en forma de taula. 
  

c) La resposta raonada a les preguntes i qüestions intermèdies que et proposem. (copia 
l’enunciat i posteriorment contesta a la pregunta) 

  

d) Les teves conclusions en relació a la pregunta inicial. 
  

e) Altres informacions addicionals que busquis en relació tema. 

7-DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ 

1.         La completesa i la coherència (que donis resposta a totes les qüestions i que et 
centris en el que se’t demana). 

2.         La correcció dels teus raonament i l’ús com a suport de l’argumentació de les 
mesures que has realitzat. 

3.         La gestió de la informació trobada per internet (que sigui coherent amb el que et 
demanen i que mostri que només escrius el que entens). 

4.         L’expressió i el vocabulari utilitzat (escriu frases senceres i coherents que 
qualsevol persona que llegeixi el teu relat (qüestions 3, 4, 5 i 6) el pugui 
entendre. 

8-PER SABER-NE MÉS 

• Marcus de Sautoy explica el nombre  : https://youtu.be/GxwdkemvHGU 

          •      Fotografia matemàtica i el nombre   : https://fotografiamatematica.cat/tag/pi/ 

•     El dia de : https://www.piday.es/; 
https://www.microsiervos.com/archivo/matematicas/feliz-dia-de-pi-202
0.html 

• L’hodòmetre: CESIRE àmbit matemàtic 
  

  

 

 

https://youtu.be/GxwdkemvHGU
https://youtu.be/GxwdkemvHGU
https://fotografiamatematica.cat/tag/pi/
https://fotografiamatematica.cat/tag/pi/
https://www.piday.es/
https://www.piday.es/
https://www.microsiervos.com/archivo/matematicas/feliz-dia-de-pi-2020.html
https://www.microsiervos.com/archivo/matematicas/feliz-dia-de-pi-2020.html
https://www.microsiervos.com/archivo/matematicas/feliz-dia-de-pi-2020.html
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/laboratori-de-matem%25C3%25A0tiques/lhod%25C3%25B2metre%3Fauthuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/laboratori-de-matem%25C3%25A0tiques/lhod%25C3%25B2metre%3Fauthuser=0
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

El CORREO ELECTRÓNICO _ 

1.    Lee el siguiente texto y escribe V si es verdadero o F si es falso. 

De: Patricia Mayoral 

Asunto: Visita a Barcelona 
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Hola Anna,  

¿Cómo estás? Espero que estés contenta de haber terminado los exámenes del            

curso. 

Te escribo para preguntarte cuándo vas a venir a pasar un fin de semana a               

Barcelona. El próximo fin de semana hay un concierto de Friends, es un grupo de               

música pop que me gusta mucho. ¿Te apetece venir? No sé si tienes pensado              

qué quieres hacer cuando vengas. Sé que te gustan mucho los museos, pero…             

¡creo que ya los has visto todos! 

El otro día vi a tu amiga Laura. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi                

casa. Me presentó a su novio y me dijo que la avisara cuando estuvieras por               

aquí. 

Bueno, ya me escribirás y me dirás si podrás venir. Vendré a buscarte a la               

estación. ¿Me avisarás cuando llegues?  

¡Qué ganas tengo de que vengas a verme! 

 Ojalá que puedas venir pronto. 

Hasta pronto  

Patricia. 

  

  

En este correo electrónico hay saludo inicial pero no hay despedida.  

Patricia hace una propuesta a Anna para el próximo fin de semana.   
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En el texto, hay un párrafo nuevo cuando se cambia de tema.   

Patricia le explica a Anna cómo le va la vida.   

Los signos de interrogación y admiración solo aparecen al final de la 

oración. 

  

Patricia expresa deseos al principio y al final de su correo.   

  

  

2. Clasifica las formas de indicativo de los verbos subrayados en la carta de Patricia en la                 

siguiente tabla. 

  

verbos en pasado 

 

 

 

 

 

verbos en presente     verbos en futuro 

      

  

3. Patricia le ha escrito un correo a su amiga Anna. ¿Lo hubiera escrito igual si el correo                  

fuera para su profesora? Decide si las siguientes expresiones son propias del estilo             

formal (estándar) o informal (coloquial/familiar). 
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- Oye, ¿cuándo vas a venir? 

- Un saludo 

- Espero que estés bien 

- ¡Nos vemos pronto! 

- Pásame los apuntes de mates 

- ¿Cómo te va? 

- Te agradezco de antemano tu colaboración 

- Cuídate mucho 

- ¿Podrías enviarme las actividades de la semana pasada? 

- A ver si quedamos y nos ponemos al día 

  

 RECUERDA: 

  

-          En el correo electrónico debemos ESPECIFICAR siempre el ASUNTO. 

-          Es necesario INICIAR el correo con un SALUDO Y CERRARLO con una  DESPEDIDA  

        y NOMBRE AL FINAL. 

-          Debemos CAMBIAR DE PÁRRAFO al cambiar de tema. 

  

4.    Lee el siguiente texto y completa la actividad propuesta.  

¿Cuándo podremos  empezar a quedar con nuestros amigos... de verdad? 

Si no hay contratiempos, tendremos que esperar un poquito más para ver a todos nuestros               
amigos  o visitar a familiares. 

Nos quedamos sin verlos en Semana Santa y en el puente de mayo por el confinamiento                
(seguramente ahora estaríamos hablando de lo que hicimos en el Puente de mayo), pero no               
nos resistimos a soñar con el esperado reencuentro de nuestros familiares o en qué              
momento será posible ir  al Instituto. 
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Con todo, la gran pregunta es ¿Podremos hacerlo pronto? Por el momento, todo indica que               
SÍ, aunque habrá que seguir el plan de desescalada que proponga el gobierno, pues las               
ganas de hacer planes no se han hecho esperar; No obstante, nuestra ilusión a menudo               
choca con la incertidumbre. Es por eso que debemos armarnos de PACIENCIA, pues todo lo               
cura. 

 SJ 

  

5. Escribe un correo a un amigo/a explicándole tus planes cuando puedas quedar con ellos.               

cuenta lo que te pregunta y respondiendo a sus propuestas. 

NO OLVIDES utilizar expresiones para formular buenos deseos como por ejemplo: Ojalá 

que puedas venir pronto. 

Deseo que 

Espero que 

Me encantaría que/ Me gustaría que 

  

De: 

Asunto: 
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 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 
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 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. 
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    ENGLISH   3rd ESO E  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Cristina Cabré 
  
  

Us envio les tasques per les dues properes setmanes. Un cop les tingueu 
fetes, les podeu enviar per e-mail a cristina.cabre@tapiro.cat o per 
CLASSROOM 

READING 
 1    Read the texts. Then circle the correct answers. 
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 A 

Maria Black is 12 years old. She lives 

in New York with her mother, father 

and brother, Ryan. Ryan is a baby. 

He is one year old. The family has got 

a dog, too. The dog’s name is Howie. 

B 

David Moore is from London,     

England. He is 11 years old. He lives        

with his mother, and his two sisters,       

Laura and Rachel. Laura is eight      

years old and Rachel is nine years       

old. The family has got a cat and        

three fish. 

1.   Maria is ten / twelve years old. 

2.   Maria is from London / New York. 

3.   Howie is a dog / baby. 

4.   David lives in England / the USA. 

5.   Laura is nine / eight years old. 

2    Tick () the sentences T (true) or F (false) according to the texts. 

1.   Maria has got a baby brother. 

2.   There are five people in the Black family. 

3.   Ryan and David are brothers. 

4.   The Moore family has got a cat and three fish. 

5.   There are five children in the Moore family. 

 WRITING 

 3  Write the words in the correct order to make sentences. 

1. is / name / What / your / ? ...................................................................... 
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2. pens / black / His / are / ....................................................................... 

3. book / My / schoolbag / isn’t / my / in / .................................................. 

4. children / the / at / Are / home / ?...................................................................... 

5. aren’t / dogs / Her / brown / ....................................................................... 

4    Write the sentences in the negative. 

1.   This pizza is good. THIS PIZZA ISN´T GOOD. 

2.   The girls are in the car. 

3.   Duncan is my friend. 

4.   We are brothers. 

5.   I am a teacher. 

 5    Read the answers. Then write the questions.   

1 Are Mary and Pepe friends? Yes, they are friends 

2._______________________? Yes the bird is blue. 

3.________________________? I am 13 years old 

4. ________________________? He is from Morocco. 

5._________________________? No, I haven’t a brother 

6_________________________? I live in Reus. 

7__________________________? No, I don’t like soup. 

DEURES “ONLINE” 

6. Mira el video del link: https://youtu.be/RP1AL2DU6vQ 

I fes-me un document word escrivint les preguntes que t'escric aquí sota amb 
les respostes: 

7.What's the name of the protagonist? 

2.Where does he live? 

3.At what time does he wake up? 

3.What does he have for breakfast? 

https://youtu.be/RP1AL2DU6vQ
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4.How does he get to school? 

5.At what time do school starts? 

6.At what time does he finish school? 

8. Mira aquest video i copia tots els verbs sobre rutines que menciona. 
Després apunta la seva traducció al costat:https://youtu.be/zzdz7mDW0eI 

to wake up- despertar-se 

to get up-.......................etc 

9.Explica, en unes 80 paraules el que fas cada dia. Fes servir els verbs de 
l'exercici anterior. 

I wake up every day at ............ an then............... 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

https://youtu.be/zzdz7mDW0eI
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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 

  
Data límit: 31 de maig. Es pot entregar abans. 
 
D'aquesta manera ajudeu a gent que ho necessita, i a més us anirà bé per la                
nota. Tots hi guanyem, no creieu? 

 

  

 

  

  

  
  
  
  

 

  


