
 
Recomanacions d’estiu de Tecnologia de 3r d’ESO 
 
Fes una llibreta o dossier, exclusivament per aquesta matèria, amb els fulls quadriculats; al 
primer full cal que consti l’assignatura, el nom i cognoms, curs i grup de l’alumne/a. Al final 
del treball ha de d’haver-hi l’índex amb la paginació corresponent. La feina es farà a mà, 
neta i polida, així com amb els marges i espais adequats. Al dossier es faran les feines 
descrites a continuació, que es troben a la pàgina www.tecno12-18.com. Són als continguts 
generals de la mateixa pàgina, no al llibre digital, i cal triar la versió en català (usuari: ies els 
tres turons; contrasenya: 550111). Cal copiar els enunciats dels exercicis; alguns es podran 
imprimir (s’indica quins) i quan s’hagin de fer dibuixos cal fer-los a llapis (es poden acolorir i 
en cap cas escanejar o fotocopiar).  
 
● Tema 0 Energia  
Des de la icona d’Energia del Tecno12-18 s’accedeix a les miniunitats, fer:  
- Energia solar fotovoltaica: veure la presentació i contestar del qüestionar final les 
preguntes 1, 2, 4, 5, 7 i 10 sense el col·loqui.  
- Centrals termosolars: veure la versió lliure de la presentació i contestar del qüestionari final 
les preguntes 1, 2, 3, 4, 5.  
- Energia eòlica: veure la presentació i contestar del qüestionari final les preguntes 1, 2, 3 i 
5.  
- Energia hidràulica: seguir les instruccions i contestar del qüestionari les preguntes 1, 2, 5, 
6, 7, 8 i 9. 6  
- Energia nuclear, accedir a la versió lliure, veure la presentació i contestar del qüestionari 
les preguntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11.  
- Electricitat a partir del carbó, seguir les instruccions i contestar del qüestionari la pregunta 
6.  
 
● Tema 1 El projecte tècnic  
Des de la icona de Procés tecnològic anar a l’enllaç de l’edu365, copiar el text que fa 
referència al procés tecnològic i l’esquema que l’acompanya.  
 
● Temes 2,3,4 i 5 Màquines i mecanismes  
Des de la icona de Mecanismes:  
- Llegir la informació sobre palanques i fer els 4 jocs d’exercicis que hi ha, es poden imprimir 
els fulls i fer els exercicis directament al full (ATENCIÓ! si es llibreta caldrà enganxar) o 
copiar els enunciats i fer-los.  
- Llegir la informació dels engranatges, fer els 4 jocs d’exercicis sobre engranatges i els tres 
sobre transmissió en engranatges, es poden imprimir els fulls i fer els exercicis directament 
al full (ATENCIÓ! si es llibreta caldrà enganxar) o copiar els enunciats i fer-los.  


