
TASQUES ESTIU 2021 3r d’ESO 
 

TRIA I  REMENA!!! Aquí us presentem un seguit de tasques que podeu fer durant l’estiu. 

El professorat, durant els primers dies de curs,  us convidarà de manera voluntària a mostrar els vostres 

treballs, experiències  i aprenentatges de les tasques triades. 

 

 

MATÈRIA RECURS TASQUES PER MOSTRAR 

CATALÀ Tria UNA de les propostes que us oferim (A, Ba, Bb), la que més et 

motivi! Recorda que comptarà com una nota positiva per al 1r 

trimestre del curs següent.  

 

A) LECTURES RECOMANADES: Anima’t a llegir un 

d’aquests llibres i omple aquesta fitxa. Els pots trobar a 

les biblioteques públiques: 

 

● Hardinge, Frances (2018). La cançó del cucut. Bambú. 

● Hamilton, Alwyn (2016). Rebel: El desert en flames. 

Fanbooks. 

● Yoon, Nicola (2017). El sol també és una estrella. 

Fanbooks. 

● Neff, Henry H. (2017) Impyrium. La mentida dels tres 

herois. Kimera. 

● Gripe, Maria (2003). Els escarabats volen al 

capvespre. Cruïlla. 

● Santos, Care (2018). 50 coses sobre mi. Edebé. 

- Si has escollit fer la lectura d’un dels 

llibres proposats hauràs de presentar 

la fitxa. 

- Si fas una de les propostes de 

comunicació oral hauràs d'entregar el 

vídeo. 

https://drive.google.com/file/d/1hKGuC8S9-qiXJT74cI3KJZTnGCago1Fg/view?usp=sharing
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17800913
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16987386
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17647894
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17632464
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17632464
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17705788
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17705788
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17679945
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17679945


● Hernàndez, Pau Joan (2017). El lladre d’Alexandria. 

Baula. 

● Carranza, Maite (2017). Una bala per al record. Jo, 

llibre. 

● Lozano, David (2018 ). Desconeguts. Periscopi. 

 

B) PROPOSTES PER TREBALLAR LA COMUNICACIÓ 

ORAL: 

a) Coneixes la revista Mètode? És una revista de 

divulgació científica molt interessant. Tenen una 

secció que es diu “Els perquè de Mètode”. Els 

temes que fins ara han tractat els trobaràs en 

aquests tres enllaços:  
  

● https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/1 

● https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/2 

● https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/3 

  

Et convidem a llegir un parell d’aquests “perquè” 

i enregistrar-te en vídeo explicant-nos què has 

après de l’article. 

 

b) Coneixes el format de xerrades Ted Talks? Et 

proposem analitzar un dels Ted Talks  següents i 

fer un vídeo que ha de durar entre 2 i 4 minuts. 

En primer lloc has de buscar informació del  

ponent i presentar-lo, després hauràs d'explicar 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17578525
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17578526
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17592809
https://metode.cat/
https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/1
https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/2
https://metode.cat/els-perques-de-metode/page/3


el contingut de la seva xerrada i, finalment, donar 

la teva opinió personal.  

 

● Andreu Buenafuente: "Ni quan dormo deixo de 

pensar": Ni quan dormo deixo de pensar: Andreu 

Buenafuente at TEDxReus 

● Núria Picas: "Mountains of dreams": Mountains of 

dreams | Núria Picas | TEDxReus 

● Rai Puig: "Recordaràs els moments, no els dies": 

https://www.youtube.com/watch?v=SqDw5ecFaoc&t

=319s  

--- 

A més a més, podeu fer activitats de millora en aquestes 

webs:  

- Aula de Català: https://www.auladecatala.com/ 

- Parla.cat: 

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/i

ndex.php  

 

--- 

AULA D’ACOLLIDA I SUPORT LINGÜÍSTIC: 

En aquesta web hi trobareu enllaços a activitats, sèries, 

pel·lícules, lectures i jocs per continuar practicant el català 

durant l’estiu (hi podreu accedir amb el compte de l’institut): 

https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacollida/i

nici  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNNszeSaKMI
https://www.youtube.com/watch?v=KNNszeSaKMI
https://www.youtube.com/watch?v=YVl8ttBNmRc
https://www.youtube.com/watch?v=YVl8ttBNmRc
https://www.youtube.com/watch?v=SqDw5ecFaoc&t=319s
https://www.youtube.com/watch?v=SqDw5ecFaoc&t=319s
https://www.auladecatala.com/
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacollida/inici
https://sites.google.com/insmilabcn.cat/recursosauladacollida/inici


CASTELLÀ 1. En la siguiente página web encontrarás una antología de 
textos teatrales. Elige tres lecturas y realiza los ejercicios 
correspondientes a cada una de ellas. Deberás entregar las 
soluciones al comenzar el nuevo curso escolar. 
sede.educacion.gob.es/.../antologia-de-textos...humor-
para- 
2. Te recomendamos que leas a menudo. Puedes encontrar 
lecturas interesantes en Ciudad Seva. 
https://ciudadseva.com/ 
3. Finalmente, te proponemos que refuerces tu ortografía con 
ejercicios interactivos. Ortografía-Xtec 
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm 
 
https://sites.google.com/view/castellano-insmilabcn/p%C3%A1gina-
principal 

 

 

MATES Dossier d’estiu per a futurs alumnes de 4t d’ESO: 
3r d’ESO dossier d’estiu.pdf 
 

L'alumnat que consideri que ha de fer 
aquest dossier, l'haurà de lliurar el mes de 
setembre seguint les instruccions 
següents: 

- A la portada hi haurà de constar de 
manera clara el teu nom. 

- Bona lletra. 

- Bona presentació. 

Recorda que pots descarregar l'arxiu al 
teu ordinador i així no hauràs de fer servir 
cada vegada el link del dossier. 

ANGLÈS FOOD  

http://sede.educacion.gob.es/publiventa/antologia-de-textos-teatrales-de-humor-para-el-aula-del-ele/ensenanza-lengua-espanola/15209
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/antologia-de-textos-teatrales-de-humor-para-el-aula-del-ele/ensenanza-lengua-espanola/15209
https://ciudadseva.com/
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/antologia-de-textos-teatrales-de-humor-para-el-aula-del-ele/ensenanza-lengua-espanola/15209
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/antologia-de-textos-teatrales-de-humor-para-el-aula-del-ele/ensenanza-lengua-espanola/15209
http://www.xtec.cat/~jgenover/orto0.htm
https://sites.google.com/view/castellano-insmilabcn/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/castellano-insmilabcn/p%C3%A1gina-principal
https://docs.google.com/document/d/1XVK5-hLOLJk5PpgShNB0mBdsQZyJ8rnHQ-OnYQKGUmg/edit?usp=sharing


http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/1_food.
htm 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

a) El trencaclosques de la Unió Europea 
Investiga les diferents etapes de la formació de la Unió Europea 
i confecciona un trencaclosques amb tots els seus països. Fes 
servir un color diferent per als països que s’han incorporat en 
cadascun dels anys. 
 
b) Fes turisme a la teva ciutat! 
 
El Renaixement i el Barroc a Barcelona 
 

Porta el teu trencaclosques a classe i el 
muntarem tots junts. 

CIÈNCIES 
NATURALS i 
FÍSICA I 
QUÍMICA 

LLAMPS 
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=llamps 
L’ÀTOM 
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=atomos 
LA TAULA PERIÒDICA 
https://clic.xtec.cat/projects/tauclic1/jclic.js/index.HTML 
EL COS HUMÀ 
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=huma 
 

Fer una presentació de 10 diapositives 
com a màxim, d’un dels 5 temes dels 
recursos proposats. 

TECNOLOGIA - Realització d'un projecte de mecanismes: 

Cal que dissenyeu, planifiqueu i construïu una joguina que 

funcioni amb 1 o més mecanismes (politges, engranatges, 

palanques, ...). Exemples: 

 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/1_food.htm
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/resums/672/1_food.htm
https://drive.google.com/file/d/1yayZZHHKJcKbgvVS7bPT6_7-ZNVDx5e1/view?usp=sharing
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=llamps
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=llamps
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=atomos
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=atomos
https://clic.xtec.cat/projects/tauclic1/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/tauclic1/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=huma
https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&prj=huma


http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJEC

TES%203r%20ESO 

- Redacció de la memòria del projecte segons model que 

s'adjunta. 

Pots fer-ho imprimint el document i omplint tots els apartats o 

bé  pots fer-ho directament a l’ordinador, fent els esbossos a 

mà o bé afegint-hi fotografies. 

MÚSICA Ja coneixes el SONGMAKER. Experimenta i fes melodies de 

8, 12 o 16 compassos. Posa-li un títol. Al setembre les 

escoltarem. Guarda't l’enllaç o baixa’t l’arxiu de so 

 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

Per aquest estiu, us proposem tot un seguit d’activitats, 

rutines, sessions, jocs i esports per tal que continueu fent 

exercici físic. Recordeu que seria convenient realitzar entre 3 i 

4 dies d’activitat física, adaptant la intensitat a les necessitats 

i condicions individuals de cadascú de vosaltres; feu 

estiraments per tal que el cos i la musculatura entri en calor i 

evitar possibles lesions; hidrateu-vos sovint i eviteu la 

realització de l’activitat física en hores puntes de calor; 

alimenteu-vos de manera saludable i descanseu 

adequadament. 

En aquest enllaç trobareu les activitats que us proposem: 

https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-

MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing 

 

http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJECTES%203r%20ESO
http://estevecorominas.blogspot.com.es/search/label/PROJECTES%203r%20ESO
https://drive.google.com/open?id=1a9maRtiPQz1hph4pw2Qgbg2pg6Zq9qEJH1SwKbU_eyA
https://drive.google.com/open?id=1a9maRtiPQz1hph4pw2Qgbg2pg6Zq9qEJH1SwKbU_eyA
https://drive.google.com/open?id=1a9maRtiPQz1hph4pw2Qgbg2pg6Zq9qEJH1SwKbU_eyA
https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fwFRiHqkE7TAZPsmLmMU-MeZ8PF3kM2/view?usp=sharing


VISUAL I 
PLÀSTICA Efecte papallona 

Estimula el teu enginy creant una caixa d’efectes 

encadenats o d’efecte papallona o màquina de Rube 

Goldberg. Important, l’efecte ha de tindre un objectiu 

final. Encistellar una pilota a una caixa, obrir un llibre... 

Aquí teniu un exemple: Video 

Heu d’entregar un vídeo amb el vostre efecte. S’ha de 

veure tot el conjunt i el seu funcionament. 

 

 

https://youtu.be/xHrYypDKXTc
https://youtu.be/xHrYypDKXTc

