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3rd of eso E- TERCER D’ESO E 

joemquedoacasa 
COVID-19 

1,REMEMBER THAT WE TALKED ABOUT THE AMERICAN SYMBOLS AND ICONS 

 

TELL ME WHAT YOU KNOW ABOUT THESE AMERICAN ICONS: 

1.The bald eagle: 

 

2. The cowboys: 

 

3 The Oscar’s ceremony: 

 

4 The independence day: 

 

5.The Washington capitol: 

 

2. Read the text and answer the questions below: 

 

 

Oviparous, viviparous and ovoviviparous animals 

Most animals reproduce sexually. This        
method requires a male and a female of        
the same species. The ova, or the eggs, produced 
by the female, are fertilised by the sperm, 
produced by the male. Animals can be oviparous, 
viviparous or ovoviviparous. 
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Oviparous animals 

Birds, fish, reptiles and amphibians are oviparous  animals. The embryo grows 
outside the female’s    body, inside an egg. The shell or jelly around the egg protects 
the embryo. The egg also contains all the nutrients it needs to grow. These eggs will 
later hatch into new offspring. 

 

Viviparous animals 

Almost all mammals are viviparous. The embryo develops inside the mother 
and she gives birth to live offspring. All baby mammals, including 
monotremes, drink their mother’s milk until they can find their own food. 

 

Ovoviviparous animals 

A few species are ovoviviparous. These animals produce eggs but the eggs 
develop and hatch inside the mother. Later, the mother gives birth to live 
offspring. Some fish, reptiles and amphibians are ovoviviparous. The tiger shark 
is ovoviviparous. 

 

 

 
1       Identify the animal group by reading the definitions. 

a.   They are viviparous and drink their mother’s milk. 

b.   They have fins and scales and breathe through their gills. 

 c.    They are oviparous and lay their eggs in water. When they are adults, they breathe 
with their lungs or through their skin. 

 2       Copy the definitions and order the letters. 

a.  This is an external skeleton that all arthropods have. (xeostlekeno) 

b.  This is the process in which baby amphibians change into adult amphibians. 
(moipssaoetmrh) 
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c.  This animal produces eggs but the offspring develops inside the mother. (suorvviipoova) 
  

3    True or false? Copy the sentences and correct the ones that are false. 

 a.   Birds are viviparous. 

 b.   Reptiles are herbivores. 

 c.    Insects have two antennae. 

4. Draw an animal food chain( and write the names of the animals) it should 
contain 4 animals 
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ÈTICA 3r ESO 

  
Com recuperar o pujar nota 

 
  

Aquesta activitat 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? 
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TASQUES ANGLÈS 3 ESO D (Miriam Estopà) 
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7 Read the text and answer the questions. 

There are seven students in my 
English class. I’m a tour guide. Linda 
is an artist. Tom and Rose are chefs 
at an Italian restaurant. Monica and 
Sally are hairdressers. They work 
together, but Monica is the manager. 
David is a manager at a small 
supermarket. We all like our jobs. 

   

 

1.  How many students are there in the class?  

2.  Who is an artist? 
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3.  Where does Rose work?                                                                            

  4.  Is Sally a manager? 
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BIOLOGIA 
(Feina per a la setmana del 25 al 31 de Maig) 

Resol les següents sopes de lletres. Consell: pots agafar els altres dossiers o la feina 
que has anat fent a la llibreta per deduir quines paraules hi haurà a les sopes de lletres. 

1) Busca a la següent sopa de lletres 10 paraules relacionades amb l’Aparell Digestiu 
i digues quines són. (Pista: hi ha 7 parts de l’aparell digestiu, 2 malalties i 1 substància) 
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2) Busca a la següent sopa de lletres 10 paraules relacionades amb l’Aparell 
Respiratori i digues quines són. (Pista: hi ha 7 parts de l’aparell respiratori, 2 malalties i 
1 substància) 
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(Feina per a la setmana de l’1 al 7 de Juny) 

3) Busca a la següent sopa de lletres 10 paraules relacionades amb l’Aparell Circulatori 
i digues quines són. (Pista: hi ha 3 tipus de vasos sanguinis, 1 òrgan, 2 parts d’aquest 
òrgan, 1 malaltia, 2 noms de cèl·lules i 1 líquid) 
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4) Busca a la següent sopa de lletres 7 paraules relacionades amb l’Aparell Excretor i 
digues quines són (Pista: hi ha 4 parts de l’aparell excretor, 1 malaltia, 1 tractament mèdic 
i 1 líquid) 
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TECNOLOGIA                     jantonio.carpintero@tapiro.cat -  susana.pardos@tapiro.cat  

 
REPASSEM EL NOM DE LES EINES DEL TALLER 

 

 

mailto:jantonio.carpintero@tapiro.cat
mailto:susana.pardos@tapiro.cat
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Observa la foto del taller anterior i omple la taula següent, ordenant les lletres: 
 

 Nº Lletres Nom de l'eina 

1 G, L, E, E, R _____ 

2 I, E, P, D,U, R, E, E                    ____  __  ___ 

3 M, T, C, T, A, A, N, I, R, C, E, I _____  _______ 

4 E, C, E, I, A, S, R _______  __  ______ 

5 S, L, I, P, A, L ______ 

6 R, I, E, C, E, A, S _______ 

7 L, A, O, R, E, L, S, L, E, R, M, L, D, T, E _______  _’ _______ 

8 A, M, Ç, A ____ 

9 R, E, T, S, O, S, I ______ 

10 L, T, A, E, S, N, L, E ________ 

11 N, D, A, C, E, A, L, E, T, A, S, I, U, P, T ________  __  _____ 

12 V, A, U, A, C, E, S, T, N, I, R, S, A, S, L, E, L, I ________  __________ 

13 L, E, A, L, A, T, E, L, D, S, A, I, C, T ________  __  ____ 

14 U, A, X, R, A, N, P, T, R, E, C, E, D ______  __  _____ 

15 R, E, Q, A, T, I, E, M, R, A, R, E, S, E, R, A, D, U _____  __  ___________ 

16 R, B, A, C, X, E, I, A, N, R, E, E, D ______  __  _____ 

17 D, R, E, S, R, C, A, A, R _____  _’___ 

18 T. R, U, C, T, E ______ 
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19 I, L, A, M, L _____ 

20 I, T, B, R, O _____ 

21 N, A, T, G, I, E, V _______ 

22 R, A, B, R, I, A, N -------_______ 

23 C, O, A, B, R _____ 

24 S, O, N, V, A, S, I, T ________ 

25 P, A, L, A, U, N, C, A, L ____  _____ 

26 G, A, L, C, A, U, N, E, A, S, L ____  _______ 

27 T, E, S, N, A, R, J _______ 

28 C, O, G, C, L, A, D, E, N, A, R, B ______  __  ____ 

29 M, A, P, E, S, R ______ 

30 X, E, F, T, E, P, I, R, T, A, N _______  ____ 

31 R, I, B, E, S, O, R, A, I, A, X, S ____________ 

32 E, M, T, O, L, E, V, I, R, T __________ 

33 R, F, A, R, N, O, R, T, A, M, S, O, D _____________ 

34 D, O, R, S, A, D, L, O ________ 

35 B, I, A, N, E, T, B, S, O, N, A, D, Y ______  _’ ______ 

36 C, I, L, A, S, T, D, I, A, L, O, N, O, P, I, S, E _______  __  ________ 

37 O, L, A, C ____ 

38 N, A, S, G, U, T ______ 
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39 E, L, U, R, L, E, S _______ 

40 R, A, C, E, T, A, S, M, A _________ 

41 M, A, C, O, F, I, A, R, A, L __________ 

42 C, A, X, I, L, A ______ 

43 N, C, A, T, A, L, E, B, L, D, E, B, R ____  __  _______ 

44 L, E, O, D, L, N ______ 
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MOTS ENCREUATS 

Llegeix les definicions que hi ha a sota i omple els requadres amb les lletres correctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INS JOSEP TAPIRÓ    

19 

PROPOSTA DE VISUAL I PLÀSTICA 3r D i E   susana.pardos@tapiro.cat    

En aquesta activitat continuarem treballant la simetria axial: Dibuixareu una cara en un foli DIN A4. 

PAS 1 : Marqueu un eix vertical al foli en llapis 

PAS 2 : Dibuixeu una meitat de la cara 

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

PAS 4 : Borreu l’eix vertical que heu fet i marqueu  ombrejat a llapis 

mailto:susana.pardos@tapiro.cat
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 MATEMÀTIQUES. GRUPS: 3r. D 

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

  Cal resoldre els tres 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. 

 

      Moltes gràcies. 
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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. 
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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. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

Contar historias, disfrutar escuchándolas, es algo natural en los seres humanos. Escribimos y 

contamos lo que nos sucede para ponerlo en orden, para comprenderlo. Si lo miras bien, la 

vida de cada uno de nosotros es una historia, un texto narrativo. 

Una de las historias más apasionantes es la de cada uno de nosotros, nuestra propia vida. 

Cuando una persona escribe su vida de todos los días, anotando la fecha, incluso las horas, 

está escribiendo un diario. 

Vas a leer un fragmento de un diario, el de Ana Frank. En él nos cuenta por qué escribir, contar 

cosas y compartirlas es su pasión y alegría. 

 ANA FRANK 

● Ana Frank fue una niña alemana que tuvo que irse a Ámsterdam como consecuencia 

de la II Guerra Mundial. Allí durante dos años, su familia vivió escondida junto a otra, 

hasta que fueron delatados y trasladados a un campo de concentración.  

● Murió en el campo de Bergen-Belsen en 1945.  

● A los trece años le regalaron un diario. Empezó a llenar páginas, hasta que se convirtió 

en el Diario de Ana Frank. 

Debo seguir estudiando para no ser ignorante, para progresar, para ser periodista, porque eso 

es lo que quiero ser. Me consta que sé escribir. 

El sueño de Eva es mi mejor cuento de hadas, y lo curioso es que de verdad no sé de dónde 

lo he sacado. Mucho de La vida de Cady también está bien, pero en su conjunto no vale nada. 

Yo misma soy mi mejor crítico, y el más duro. Yo misma sé lo que está bien escrito y lo que 

no. Quienes no escriben no saben lo bonito que es escribir. Antes siempre me lamentaba por 

no saber dibujar, pero ahora estoy más que contenta porque al menos sé escribir. Y si llego a 

no tener talento para escribir en los periódicos o para escribir libros, pues bien, siempre me 

queda la opción de escribir para mí misma. Pero quiero progresar […]. No quiero haber vivido 

para nada, como la mayoría de las personas. Quiero ser de utilidad y alegría para los que viven 

a mi alrededor, aún sin conocerme. ¡Quiero seguir viviendo aún después de muerta! Y por eso 
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agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací la oportunidad de instruirme y de 

escribir, o sea, de expresar todo lo que llevo dentro de mí. 

                                                                                           ANA FRANK: Diario 

                 

HABLAR DE UNO MISMO 

No utilizamos las palabras solo para hablar de lo que existe o de lo que pasa. El lenguaje también 
nos sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y compartir lo que sabemos, pensamos, 
sentimos… con los demás. 

  

Hay dos preposiciones que utilizamos mucho cuando sale a escena nuestro yo: 

➔   Hablar de mi yo: es lo que hacemos cuando compartimos con otros cómo soy y cómo 

estoy. 

➔ Hablar con mi yo: es lo que hacemos cuando vamos solos y vamos pensando y 

dialogando con nosotros mismos. 

 Para hablar de ti mismo, puedes seguir estas indicaciones: 

A.   Escribe tres palabras que muestren cómo eres. 

B.   Elige dos canciones, dos películas, dos libros, dos lugares y dos personas que sean 

importantes en tu vida. Indica, de forma razonada, por qué lo son. 

C.   Recuerda que una historia bonita o divertida que hayas vivido. 

D.  Indica tres palabras que más repites cuando hablas con tu yo. 

E.   Selecciona un mensaje positivo que te gustaría hacer realidad este curso. Procura que 

sea pegadizo y enérgico. 

TAREA 

Realiza un pequeño guión con las cosas propias de ti y escribe tu texto narrativo entre 15 y 20 

líneas. 

La tasca l’heu d’enviar a la següent adreça: silvia.jimenez@tapiro.cat  
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Física i Química. Enviar :esther.pascual@tapiro.cat 

Aquest exercicis són un repàs del primer dossier entregat. 

Feu-lo servir si no recordeu com es realitzava. 

  

Determina el nombre de xifres significatives que tenen els valors següents: 

  

a
) 

  9,81   →       f)   0,032   →    

b
) 

  8 990 000 000   →   entre 

 i  

  g
) 

  3002   →    

c
) 

  0,000 000 000 066 

7 

  →      h
) 

  20 000,0   →    

d
) 

  0,000 001 257   →      i)   299 792 

458 

  →    

e
) 

  12 906,403   →      j)   96 500   →   entre 

 i  

 

 

mailto:esther.pascual@tapiro.cat
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Escriu els nombres del problema 5 en notació científica. 

a)   9,81   →    

b)   8 990 000 000   →    · 10 

c)   0,000 000 000 066 7   →    · 10 

d)   0,000 001 257   →    · 10 

e)   12 906,403   →    · 10 

f)   0,032   →    · 10 

g)   3002   →    · 10 

h)   20 000,0   →    · 10 

i)   299 792 458   →    · 10 

j)   96 500   →    · 10 
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Expressa els valors següents en les unitats indicades i, en els casos en què sigui possible, amb 

3 xifres significatives. A continuació, expressa en notació científica els nombres que has obtingut 

utilitzant, en tots els casos, les unitats del SI. 

a)   9,81 m =  cm =  m 

b)   327 mA =  A =  · 10 A 

c)   108 km/h =  m/s =  · 10 m/s 

d)   3,26 μC =  C =  · 10 C 

e)   0,032 kg =  g =  · 10 kg 

f)   1 día =  s =  · 10 s 

g)   89 900 003 

000 N 

=  GN =  · 10 N 

h)   299 792 458 

m/s 

=  km/s =  · 10 A 

 

  



Geografia i Història 

El Renaixement, una nova concepció de l’art 













Exercicis 

1. El Renaixement, una nova concepció de l’art 
Llegeix el text introductori i digues si les frases següents són veritables o 
falses: 

• L'Humanisme va influir en l'art renaixentista. 

• La paraula Renaixement va ser creada per evidenciar el naixement d'un 

temps nou. 

• Les obres renaixentistes es basaven en els ideals de l'Edat Mitjana. 

• Els artistes renaixentistes volien reflectir a la seva obra la perfecció, 

l'harmonia i l'equilibri de la humanitat. 

• Prínceps eclesiàstics i burgesos estaven en contra dels ideals del 

Renaixement, i per tant dels seus artistes. 

2. Què en sabem? 
Quins estils artístics hi va haver a l'edat mitjana? Per què parlem de 
Renaixement a partir del segle XV? 

On va sorgir el Renaixement? Coneixes el nom d'artistes i obres renaixentistes? 



3. Les bases del Renaixement 
Completa les frases amb les paraules adequades: 

• Els artistes del Renaixement es van inspirar en l'art de l’_______ per a crear 

les seves obres. 

• Els arquitectes renaixentistes van barrejar a les seves construccions 

elements g_______ i _______ . Als edificis renaixentistes s'hi pot trobar 

f________, estàtues, a________, podis, c__________, columnates... 

• Els pintors i escultors renaixentistes es van inspirar en la ___________   

___________. També van exaltar la ___________ del _______  ________. A més 

van millorar la tècnica de la pintura al  i en van inventar de noves amb la 

pintura a l’_____________ i la _________. 

• En general els artistes renaixentistes van centrar les seves obres en 

l’__________  ________ : en els temes ________ els personatges sagrats eren 

representats com a persones del Renaixement; van pintar nombroses 

escenes de la ______  _______  representant l'ambient cortesà de l'època; i 

van proliferar els __________. 

• Els artistes del Renaixement van rebre el suport dels _________, que 

encarregaven obres d'art als seus artistes preferits. L'art es va convertir en 

un _________ de ___________. 

Per què en el Renaixement va sorgir un gran interès pel retrat? Què pot 
significar que els artistes pintessin autoretrats? 



¿Com era la cort de Lorenzo de Mèdici? Com havien de ser els cortesans segons 
el text de Castiglione? 

Què significa que Lorenzo era un gran mecenes? Posa'n algun exemple. Com 
afavoria els artistes? 



Escriu una carta de presentació a Lorenzo de Mèdici en la qual li expliquis les 
teves expectatives amb el propòsit d'entrar en la seva acadèmia. 


