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Tasques de Socials 
Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

● 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 al correu a través del Google Classroom. 

○ Els que no teniu ordinador haureu de fer fer una foto i enviar-ho al correu: esther.ecay@tapiro.cat. 

Aquesta quinzena ens aproximem a la nostra ciutat, Reus. Ara que ja podem sortir a passejar o fer 

esport, tenim la possibilitat de conèixer el barri i la ciutat d’una altra manera, amb ulls de dona! No us 

heu preguntat mai per què hi ha tants carrers amb noms d’home? Parlant d’això, us heu fixat que de 

noms de dona n’hi ha pocs? Doncs, en aquesta tasca investigarem quins carrers tenim a Reus amb 

noms femenins i molt més! 

● 1r PAS – PER COMENÇAR, LLEGIM! 

Per a fer-nos una idea, actualment, a Catalunya hi ha vora 2.500 carrers amb nom de dona. 

Això representa només un 2,5%, una part molt petita si tenim en compte que hi ha més de 

100.000 carrers.  

En primer lloc, si fem una revisió dels noms dels carrers, podem fer una primera aproximació 

a la tipologia i als criteris per triar-los. Així trobarem noms de dona relacionats amb fets 

històrics i locals, o bé noms de persones destacades. També, podem fixar-nos si hi ha alguna 

relació entre els noms i la situació o importància dels carrers o places de la ciutat.  

En aquesta petita investigació, haurem de comprovar si les dones també estan invisibilitzades 

en aquest catàleg de carrers com en d’altres àmbits de la vida. No podem oblidar-nos 

d’investigar qui eren aquestes dones, per saber per què han estat escollides per significar un 

espai de la nostra comunitat.   
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●  2n PAS – QUÈ HEM DE FER? 

Us proposem fer una petita recerca que ens ajudi a trobar resposta a aquestes preguntes però 

al mateix temps que ens permeti conèixer millor el nostre entorn, el nostre barri, així com les 

històries de les dones que donen noms als carrers.  

Abans de començar, responeu a la pregunta següent sense buscar a cap lloc ni preguntar a 

ningú:  

❏ Quants carrers o places amb nom de dona coneixes de la teva ciutat? Resposta en 

blau...  

❏ Digues quins. Resposta en blau...  

Segurament, a la resposta anterior has posat pocs noms. Anem a posar-nos mans a la feina 

per posar-hi remei! 

● 3r PAS – INVESTIGA I RESPON... 

Al final del document tens recursos per poder investigar i contestar a les preguntes següents: 

1. Quants carrers amb nom de dona hi ha a Reus? Resposta en blau...  

2. I places? Resposta en blau...  

3. Cita’n 10.  

○ Resposta en blau...   

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

○ Resposta en blau...  

4. Escull tres carrers que t’hagin cridat l’atenció o coneguis. Has de seguir l’exemple que 

hi ha a continuació. Busca informació i amb les teves paraules explica la seva vida i la 

seva obra. Enganxa una foto i digues per què t’ha cridat l’atenció. Recorda que ho has 

de fer tres cops. Procura que et quedi ordenat i no fer faltes.  



 

 

- Nom: Frida Khalo 

- Vida i obra: Va ser una artista que va pintar més de 170 obres. 

En moltes de les seves obres es reflexa la seva vida difícil i 

complexa. A més a més, va ser activista política.  

- M’ha cridat l'atenció perquè… sempre m’ha agradat la seva 

pintura i la manera com ella veia el món. A més a més, la considero una icona de 

l'alliberament cultural, sexual i polític de la dona i un referent a nivell mundial. 

Sempre m’ha cridat l’atenció! 

- On es troba el seu carrer? El seu carrer el podem trobar a prop de la Biblioteca 

Central Xavier Amorós i és paral·lel a l’Avinguda Països Catalans.  

 

 

- Nom: Resposta en blau... 

- Vida i obra: Resposta en blau... 

- M’ha cridat l'atenció perquè… Resposta en blau... 

- On es troba el seu carrer?Resposta en blau... 

 

 

 



 

 

- Nom: Resposta en blau... 

- Vida i obra: Resposta en blau... 

- M’ha cridat l'atenció perquè… Resposta en blau... 

- On es troba el seu carrer?Resposta en blau... 

 

- Nom: Resposta en blau... 

- Vida i obra: Resposta en blau... 

- M’ha cridat l'atenció perquè… Resposta en blau... 

- On es troba el seu carrer?Resposta en blau... 

 

 

● RECURSOS 

○ http://www.canalreustv.cat/noticies/10-carrers-reus-amb-nom-dona 

○ http://dones.gencat.cat/ca/inici/ 

○ http://carrersdones.icgc.cat/icd/index.html#8/41.432/1.857 

○ http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/nomenclator_carrers_d

ones/ 

○ https://geochicasosm.github.io/lascallesdelasmujeres/ 

○ https://mhm.mobileworldcapital.com/ 

○ http://www.rcg.cat/articles.php?id=341 

○ http://reusdigital.cat/noticies/carrers-de-reus-amb-nom-de-dona 
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Tasques d’Ètica 
Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

Com recuperar o pujar nota 

  

 

Aquesta activitat ja va sortir al dossier anterior. Si ja l’heu fet, no heu de fer res més 

d’ètica. I si no la vau fer, aquesta és l’última oportunitat que teniu de fer-la. 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tasques de Tecnologia 
Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

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 

Tenim una bicicleta i volem calcular les relacions de transmissió, el nombre de dents 

del plat i del pinyó, les velocitats motriu (plat) i conduïda (pinyó), per a les següents 

combinacions: 

Nota: Has d’omplir les caselles en blanc, utilitzant les següents expressions: 

Rt = Zplat / Zpinyó 

Rt = Npinyó / Nplat 

Rt = relació de transmissió 

Z = nombre de dents 

N = velocitat (rpm) 

  

Zplat Zpinyó Rt Nplat Npinyó 

34 12 2,833 40 113,3 

34 15   40   

  18 1,888 50   

34   1,619 60   

  24   60   85 

42 12     140 



 

 

42   2,8 40   

  18 2,333   116,6 

42     60 120 

  24   60 105 

52   4,333   173,3 

  15 3,466 40   

52 18     144,4 

52   2,476 60   

  24   60 130 

  

Exercici 2 

Amb escuradents “palillos” de fusta o altres materials similars, feu una estructura. 

Podeu buscar per internet o inspirar-vos en aquestes:     

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

 

 

 



 

 

Tasques de BIOLOGIA I GEOLOGIA 
Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

EL TABAC 

QUÈ CAL SABER SOBRE EL TABAC? 

La substància addictiva del tabac és la nicotina, un estimulant del Sistema Nerviós 

Central que genera una forta dependència i perjudica el cor i la sang. A més, el fum 

del tabac també conté aproximadament unes 4.000 substàncies químiques, entre les 

quals hi ha quitrans (són cancerígens), monòxid de carboni (fa que els fumadors es 

cansin més) i gasos irritants (fan que piquin els ulls i la gola i són perjudicials per als 

bronquis i els pulmons). 

 EL TABAC ÉS TAN DOLENT COM DIUEN? 

El tabac està darrere de la major part dels càncers de pulmó i de molts altres tipus de 

càncer. També augmenta molt el risc d’infart, de bronquitis crònica, d’úlcera 

d’estómac i d’altres malalties. 

Tanmateix, els adolescents veuen molt llunyans aquests riscos i per això tenen poc 

pes en la seva decisió de fumar o no fer-ho. Per tant, a més d’aquests riscos, convé 

que coneguin que el tabac també provoca mal alè i pudor corporal i de la roba, taca 

les dents i les mans, envelleix la pell de forma prematura, produeix alteracions del 

gust i l'olfacte i afecta el rendiment esportiu. Tots aquests efectes són molt menys 

greus, però més propers al seu món. 

També cal saber que les persones que no fumen però que estan exposades al fum 

del tabac tenen més risc de patir malalties que la població que no hi està exposada. 

Els infants i les dones embarassades són especialment vulnerables. Diversos estudis 



 

 

suggereixen que el risc de patir malalties respiratòries, asma i otitis és més gran entre 

els fills de pares que fumen. Durant l’embaràs, l'exposició al fum del tabac augmenta 

el risc d’avortaments espontanis i de naixements prematurs. 

En el nostre context, malgrat la nova normativa, encara hi ha persones que es veuen 

involuntàriament obligades a respirar fum del tabac. Els fumadors passius 

reivindiquen el seu dret a decidir lliurement respirar o no el fum del tabac que fumen 

els altres. 

ACTIVITAT 

Has de fer un anunci o campanya publicitària dirigida als alumnes del teu centre 

sobre els riscos que té fumar. Recorda que ha d’incloure un eslògan (frase) i una 

imatge. (Pots triar el suport on fer-ho: foli, cartolina, word...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tasques d’Anglès 

Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

ENGLISH 
 UNIT 8HE ENVIRONMENT 

  

  

 

VOCABULARY: 

-          THE PLACES 

-          THE ENVIRONMENT 

GRAMMAR: 

-          PRESENT PERFECT SIMPLE 

READING and LISTENING 

  



 

 

Completeu les activitats següents i les envieu pel CLASSROOM a l’apartat 

TASQUES TEMA 8. Teniu com a data limit el dilluns 8 de juny (ho podeu entregar 

abans). 

Recordeu que, mitjançant la página web de Burlington, podeu accedir a tot el 

material interactiu i fer els listenings de cada tema. Totes i tots disposeu de la clau 

d’accès. 

TASQUES PER ENVIAR D’AQUEST DOSSIER: 

-         RESPOSTES DEL READING “SAVING OUR 

PLANET”. 

  

1.       Vocabulary: Feu un lllistat de vocabulari dels llocs de la ciutat. Per exemple, 

hospital, library, bookshop, cinema, theatre… 

2.       Completeu Workbook, Tema 8, página 65, Activitats 1,2,3. 

3.       Environment: Workbook pàgina 68. Busqueu el vocabulari de l’activitat 1. 

4.       Grammar: Present Perfect Simple. Workbook--- Apèndix Gramatical pàg.112 

i 113. Llegiu el resum del Present Perfect i feu un esquema a la vostra llibreta. 

Completeu, de la página 112 i 113 les activitats 1,2,3. 

Aquí us deixo un resum amb exemples del Present Perfect per ajudar-vos. 

5.       Reading: Llegiu la lectura “Saving our cities”, responeu les preguntes  i 

envieu-me les respostes via Classroom. Us podeu ajudar amb el video següent 

https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs. 

 

Si podeu, feu aquestes activitats online per assimilar bé l’estructura: 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html. 

  

Un cop fet i entès el Present perfect, podeu fer del Worbook les pàgines 

66,67,69,71,72 

https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs
https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs
https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html


 

 

-          READING: Llegiu la lectura, responeu les preguntes i envieu les respostes 

per e-mail a miriam.estopa@tapiro.cat o per Classroom a l’apartat corresponent 

del Tema 8. 

READING 

Saving Our Cities 

Pollution in China 

How many times have you sat in a city square and enjoyed the sun? How often have you 

played basketball outside? Believe it or not, people in some cities in China haven’t done these 

things for a long time. That’s because the air in many parts of China is too polluted to 

breathe! 

In recent years, Chinese industry has progressed very quickly. Around 50% of the cameras 

and 30% of the televisions in the world now come from Chinese factories. China also 

produces more cars than any other country. This has created a lot of jobs for the Chinese 

people, but it is very bad for the environment. Factories – and the cars, buses and trains 

transporting people to them – create pollution. Air pollution in Beijing is often 25 times more 

than the safe level, enough to make people ill after 20 minutes outdoors. 

How do the Chinese survive? Some places have built “fresh air domes” with basketball courts 

and football pitches so people can do outdoor activities indoors. There are also masks for 

people to wear outside, and now you can buy tins of clean air from businessman Chen 

Guangbiao. The tins cost around five yuan or 0.60 euros, and more than 10 million people 

have already bought them. According to Chen, breathing even a little clean air will make 

people feel better. Chen also hopes his “tinned air” will get people’s attention and make them 

do something about the pollution. 

1)   What are the main pollution causes in your city? 

 2)   How can citizens help to reduce the pollution in cities, especially 

in the big ones? 

3)   Which ways do you know to help the environment? 

4) Which are the environmental problems that you know?  

 

 



 

 

Tasques de Castellà  
Setmana del  25 de maig al 07 de juny 

 

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

 

El objetivo de las siguientes actividades es haceros reflexionar un poco sobre 

vuestro futuro. Leed con atención el siguiente texto: 

 

TIPOLOGÍA PERSONAL-PROFESIONAL 

Cada persona es un mundo y cada uno es diferente. Sin embargo, podemos encontrar rasgos 

parecidos que permiten agrupar a las personas según algunas de sus características. Por ejemplo, el 

profesor John J. Holland clasificó a las personas en seis grupos según sus competencias e intereses: 

 

-Grupo realista/ambiente de oficios. Son personas que demuestran interés por actividades prácticas, 

mecánicas, que a menudo exigen esfuerzo físico; o bien, actividades que comportan el contacto con 

la naturaleza (cultivar campos, criar animales, etc.). Entre las ocupaciones típicas de esta categoría 

encontramos: agricultura, mecánica, carpintería, conducción de vehículos, instalaciones (electricidad, 

agua, gas), reparaciones (aparatos, máquinas, etc.). 

-Grupo intelectual/ambiente científico. Les gusta observar y experimentar para comprender los 

fenómenos que les rodean. Valoran altamente las matemáticas y el trabajo científico (teoría, 

investigación, el laboratorio, etc.). Sienten atracción por profesiones relacionadas con la Biología, la 

Química, la Arquitectura, la Medicina, la Ingeniería Informática, las Ciencias Sociales, y en general, la 

investigación referida a cualquier campo del saber. 

-Grupo artístico/ambiente artístico. Demuestran interés por actividades creativas. Frecuentemente 

prefieren un estilo de vida no convencional, valoran mucho la independencia y buscan activamente 

oportunidades de autoexpresión. Tienden a ser personas introspectivas. Entre sus ocupaciones 

corrientes están las referidas a los diferentes tipos de artes: escritura, decoración, pintura, diseño, 

música, interpretación, etc. 

-Grupo social/ambiente social. Se preocupan del bienestar de las otras personas y muestran el 

deseo de ayudarlas. Generalmente se relacionan bien con todo tipo de individuos. Son personas 

comprensivas, generosas y sensibles a los problemas de los demás. Buscan ocupaciones como las 

de trabajo social, enfermería, geriatría, educación, etc. 

-Grupo emprendedor/ambiente de dirección o negocios. Se enfrentan con el mundo mediante una 

actitud audaz, dominante, enérgica y “agresiva”. Son personas dinámicas, organizadoras, seguras de 

sí mismas. Valoran el dinero, el poder, la posición social. Ocupaciones típicas: trabajos ejecutivos, 

cargos públicos; también pueden ser empresarias, vendedores, etc. 

-Grupo convencional/ambiente de trabajo de oficina. Prefieren ocupaciones con deberes 

claramente definidos: tareas de carácter rutinario, actividades verbales o numéricas propias del trabajo 

de oficina. Son personas ordenadas, sistemáticas, perseverantes y conformistas. Los campos 

ocupacionales más apropiados a este tipo de personalidad son los de secretaría, administración, 

contabilidad, telefonía, etc. 
Modelo tipológico de Holland (texto adaptado) 

 

 

 

● Elige la opción correcta: 

mailto:pere.callau@tapiro.cat


 

 

 

1.Las personas del grupo realista suelen dedicarse a las siguientes ocupaciones: 

a. Agricultura, carpintería, instalaciones y deportes. 

b. Agricultura, mecánica, carpintería, conducción de vehículos. 

c. Carpintería, conducción de vehículos, reparaciones y deportes. 

d. Decorador, conducción de vehículos, reparaciones y carpintería. 

 

2. El significado opuesto a “atracción” (subrayado en el texto) es… 

a. contrariedad.   c. enemistad 

b. distracción.   d. repulsión 

 

3.¿Cuál de los siguientes conectores es el más adecuado para sustituir a “frecuentemente” 

(subrayado en el texto)? 

a. diariamente   c. habitualmente 

b. antiguamente   d. constantemente 

 

4. Explica con tus palabras qué significa que las personas que pertenecen al grupo artístico 

“prefieren un estilo de vida no convencional” (subrayado en el texto) 

 

5. ¿Qué palabra puede sustituir a “audaz” (subrayada en el texto)? 

a. salvaje   c. osada 

b. impertinente       d. optimista 

 

6. ¿Qué palabra significa lo contrario que “perseverantes” (subrayada en el texto)? 

a. aplicadas   c. inconstantes 

b.responsables   d. perezosas 

 

7. ¿Según el texto, qué personas suelen ser las que se sienten cómodas siguiendo una rutina 

diaria? 

a. Sociales.   c. Emprendedoras 

b. Realistas.   d. Convencionales 

 

 

● De los seis grupos de tipología personal del anterior texto, ¿con cuál te 

identificas tú? Justifícalo. Si no te identificas con ninguno de ellos, explica por 

qué.  

 

 

● REDACCIÓN Redacta un texto en el que expliques cómo te ves de aquí a diez 

años, justificando tu evolución a partir de tus gustos actuales, tus aficiones y 

tus intereses personales. Expón tus ideas de manera clara y ordenada. Escribe 

una redacción de 125 palabras como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Tasques d’ED. VISUAL I PLÀSTICA  
Setmana del  25 de maig al 07 de juny 

 

LA PUBLICITAT 

Sovint la publicitat se serveix d’estratègies de persuasió per influir i convèncer el 

consumidor; es dirigeix al subconscient, als sentiments i a la curiositat en lloc de fer-

ho a la raó. 

La retòrica visual ens ofereix un nombre de recursos persuasius. Si el consumidor el 

sap detectar, el fa capaç de reaccionar críticament davant de les estratègies 

publicitàries. 

 

  

 

Els recursos de retòrica visual són : 

   La repetició.- Mostra una situació, una acció o una cosa i repeteix la seva 

imatge moltes vegades. Ex: Movistar. 

   La comparació.- Es compara l’objecte que es ven amb una altra cosa.              

Ex: Productes de neteja. 



 

 

   La hipèrbole.- La imatge permet expressions i representacions exagerades 

per a convèncer d’alguna cosa. Exemple: Es veu uns ulls grans fora de lo normal. 

   Sinècdoque.- Consisteix en mostrar la imatge, una part d’una cosa com si fos 

la cosa complerta. Ex: Es veu només la marca d’un cotxe o de roba. 

   Personificació. Consisteix a atribuir característiques humanes a coses o 

animals. Ex: La gota de Fairy. 

   La metàfora.- La imatge de la realitat substitueix la d’una altra per apropiar-se 

de les seves qualitats. Ex: La frescor d’una flor amb la frescor de la nevera. 

   Contrasentit.-Consisteix a integrar en una imatge realista dues coses que el 

sentit comú mai no posaria juntes. Ex: El paquet de tabac amb el camell que té 

uns pantalons texans ficats o unes sabates que respiren. 

  

ACTIVITATS: 

  

1.    Cerca i observa cinc anuncis de publicitat a la televisió, diaris o revistes on   

aparegui un recurs de retòrica visual. Fes fotos dels anuncis, digues quin és, 

explica el recurs retòric i quina és la finalitat.  M’ho envies per correu electrònic o 

per classroom. 

 

2.    Crea una imatge publicitària en la que facis servir un recurs de retòrica visual 

d’un producte i que afegeixis un eslògan que en reforci la idea. Elabora la solució 

amb la tècnica que et sembli més adient.  Digues quin recurs has utilitzat. Després, 

fes foto del teu treball i me l’envies per correu electrònic o per classroom. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tasques de Física i Química 
Setmana del  25 de maig al 07 de juny 

 

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. 

Els anticongelants 

El punt de solidificació d’una solució és sempre més baix que el del dissolvent pur. Aquest 
és el fonament dels anticongelants. 

Els anticongelants són substàncies que s’afegeixen a un líquid, per rebaixar-ne el punt de 
solidificació. 

La utilització més estesa d’aquestes substàncies consisteix a prevenir la congelació de 
l’aigua en els sistemes de refrigeració dels motors dels automòbils exposats a la intempèrie 
i sotmesos a baixes temperatures. Sovint s’afegeix a la gasolina i el dièsel per evitar-ne la 
solidificació a l’hivern. Una altra aplicació és la d’inhibir la corrosió dels sistemes de 
refrigeració que sovint contenen metalls com l’alumini, el ferro, el coure, etc. 

Els anticongelants són substàncies molt solubles en aigua. Han de ser ininflamables i no 
corrosius. El més utilitzat és un líquid anomenat etilenglicol. Un quilogram d’aquesta 
substància dissolt en 5L d’aigua en fa descendir el punt de solidificació fins a uns -6°C. 

La disminució del punt de congelació de les solucions és també el fonament de les mescles 
anomenades frigorífiques, utilitzades per obtenir temperatures inferiors de 0°C. 

Així, per exemple, si el gel es barreja amb sal comuna, es poden obtenir temperatures de 
fins a -20°C, si es prepara bé la mescla. La utilització de la sal comuna per rebaixar el punt 
de fusió del gel o de la neu es fa servir sovint per fondre la neu als carrers i carreteres. 

 

1.    Quina és la funció de l’anticongelant? 

  

  

2.    Què passaria si no s’utilitzés aquest producte en els automòbils? 
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3.    Observa l’etiqueta d’aquest anticongelant i respon les preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

a.       Quina temperatura pot suportar aquest producte sense congelar-se? 

  

b.      Quins pictogrames de perillositat hi ha? Què signifiquen aquests símbols? 

  

  

4.    La sal comuna barrejada amb aigua pot arribar a generar solucions que no es congelen 

fins arribar a -20°C. Per què no s’utilitza aquesta solució en els cotxes com a 

anticongelant? 

  

  

  

  

5.    Mitjançant les gràfiques que trobaràs a continuació determina la concentració 

d’anticongelant que caldria utilitzar a: 

a.       Hèlsinki al mes de febrer 

  

b.      Rovaniemi al mes de desembre 



 

 

  

  

                                   

                          

  

  

 

 

 

Quina seria la concentració vàlida d’anticongelant per a qualsevol ciutat finlandesa en 

qualsevol moment de l’any? 

a.       5% 

b.      10% 

c.       7% 

d.      25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

  

Termini. Fins dia  5 de juny (divendres) 2020 a les 15:00 hores 

  Cal resoldre tots els cinc exercicis, no només donar la resposta. 

Quan acabeu ho podeu enviar com sempre per correu electrònic. 

 També trobareu penjades les activitats en el Classroom. 

 A partir de les 16:00 hores del dia 5 de juny tindreu penjada 

l’autoavaluació en el Classroom. Haureu de fer divendres mateix 

l'autoavaluació, com molt tard el dissabte. 



 

 

    



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

EDUCACIÓ FÍSICA Setmana del 25  de maig al 07 de juny 

 

Estem patint una situació molt complexa a nivell mundial amb el coronavirus, i  s’està posant 
de manifest la gran importància que té mantenir unes normes en quant a condicions d’higiene 
i hàbits de salut (recordem que afecta sobretot a les persones amb unes condicions de salut 
més delicades). Com bé saps, a l’institut sempre incidim en el respecte i l’obligació pel 
seguiment d’unes normes higièniques concretes a l’hora de fer educació física. Després de 
llegir el text següent, fes una reflexió personal sobre els teus hàbits higiènics i de salut 
i explica si creus que són importants o no i PER QUÈ. A més a més, tenint en compte 
ques estem en situació de pandèmia, explica com creus que aquesta ha afectat en les 
pautes diàries d’higiene. Enviar-ho a: arnau.capell@tapiro.cat 

  

HIGIENE I SALUT 

La higiene, com l’activitat física, l’alimentació, … és un factor importantíssim per mantenir la 
salut. No només vol dir neteja sinó que és un concepte més ampli que fa referència a la 
prevenció de qualsevol comportament no saludable. Aquesta prevenció es concreta en una 
sèrie d’hàbits higiènics que t’ajuden a mantenir la salut. Hi ha dos àmbits: 

– La higiene personal: La higiene personal es refereix a la neteja diària del cos, el vestit i la 
seguretat personal. 

– La higiene pública: La higiene pública es refereix a la salut en relació amb les instal·lacions 
públiques, com per exemple la piscina o els vestuaris i la prevenció de contagis. 

  

HIGIENE DEL COS. 

1. La higiene de la pell. 

Per la pell eliminem diferents substàncies a través de la suor. Si no ens netegem el resultat 
és la brutícia i es pot crear a la pell un camp de gèrmens que desenvolupen malalties. Una 
dutxa diària és el que es recomana per tenir la pell del cos perfectament neta, però ens hem 
de rentar cada vegada que ens embrutem o suem més del normal. 

· Sabies que …? La suor és un líquid molt important i beneficiós que serveix per regular la 
temperatura del cos. 

2. La higiene bucal. 

La boca és un dels òrgans del cos amb més risc de patir infeccions i malalties perquè “és una 
porta oberta a l’exterior” i perquè a les dents s’acumulen restes de menjar. 

 

 

3. La roba i el calçat.  

La roba que portem a sobre ha d’estar neta, sobretot la que està en contacte amb la pell per 
evitar irritacions i altres problemes de la pell. 



 

 

4. La seguretat personal. 

Les normes de seguretat personal són un aspecte fonamental per prevenir accidents i 
malalties, i per tant, per mantenir la salut. Les normes de seguretat personal que has de tenir 
en compte quan fas una activitat física, són: 

● No utilitzar el gimnàs si no hi ha cap professor davant. Els aparells poden provocar 
caigudes i cops si no s’utilitzen correctament. 

● No penjar-vos en les porteries de futbol perquè es poden tombar o trencar. Tampoc 
en les cistelles de bàsquet. 

● Respecta les normes d’utilització que dóna el professor/a. 
● Portar el cabell lligat perquè, a més de molestar-te, poden ser un perill si s’emboliquen 

amb els dits d’algun altra persona. 
● No portar joies ni objectes durs als cabells, a les mans o al coll, per seguretat de qui 

els porta i per no fer mal als altres, ja que pot provocar cops i ferides. 
● Treure’t el rellotge, les arracades (si pengen) i les polseres abans de començar la 

classe. 

 HÀBITS HIGIÈNICS COL·LECTIUS. 

Els hàbits higiènics col·lectius són les normes que s’han de seguir per prevenir 
comportaments incorrectes d’una persona quan comparteix espais i equipaments amb altres 
persones, com per exemple, al gimnàs, als vestidors o a la piscina. 

1. Al gimnàs. Alguns hàbits higiènics col·lectius al gimnàs són: 
● Portar la sola de les sabates netes perquè el terra ha d’estar net ja que molts exercicis 

es fan tocant el cos o les mans amb la superfície. 
● Està prohibit menjar o beure dins del gimnàs per tal de no embrutar el terra. 

 

2. Als vestidors. Alguns hàbits col·lectius al vestidor són: 
● Tenir cura de deixar els vestidors i els sanitaris tan nets com els hi has trobat. 
● No llençar objectes o productes que puguin embossar el vàter. 
● Portar xancletes de goma per dutxar-se i evitar així el contacte amb la humitat i amb 

l’aigua residual. 

Sabies que …? Hi ha una malaltia contagiosa, molt freqüent entre els esportistes que es diu 
peu d’atleta. Es deguda als fongs que viuen en llocs i racons humits. Són altament 
contagiosos.ç 

 

3. A la piscina. Algunes normes d’higiene col·lectiva a la piscina són: 
● Portar un casquet que cobreixi completament els cabells. 
● És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua perquè la suor i la brutícia de la pell no 

vagi a parar a l’aigua de la piscina. 
● Igual que als vestidors i a les dutxes, s’ha de portar xancletes de goma per anar per 

la piscina. Normalment hi ha aigua embassada que pot provocar contagis si es va 
descalç. 

 

4. A l’escola o a l’ institut. L’edifici escolar, amb les seves instal·lacions (lavabos, 
laboratori, taller, biblioteca, instal·lacions esportives i altres) i és el nostre lloc de 



 

 

treball. Si està en bones condicions, treballarem millor i més a gust. L’equipament 
esportiu (cistelles, porteries, xarxes, aparells, etc) i el material (pilotes, raquetes, etc.) 
s’han d’utilitzar adequadament. 

 


