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ACTIVITATS SETMANES ESPECIALS PER TANCAMENT DE L’INSTITUT 

ESO 3 

 
 

MATÈRIES TASQUES 

Català Acabar infografia "Els deu errors més freqüents". Penjar-la a la tasca al Moodle. 

Castellà 
Fitxa al moodle de CL, EE i Coneixement de la llengua sobre "El corazón delator", d' 
Edgar Allan Poe/ Continuar llegint El lazarillo de Tormes. 

Anglès grups 1 i 
2 

1. Fer el reading 'A journey to remember' de la unitat 4 del Moodle. Llegir el text i 
respondre les preguntes del qüestionari. 
2. Fer el listening 'Can that be true?' de la unitat 4 del Moodle. Escoltar el text i 
repondre les preguntes del qüestionari. 

Anglès grup 
AICLE 

1. Repassar els comparatius i superlatius (estudiats a 1r) i ampliar coneixements 
amb els enllaços 'Comparatives' i 'Superlatives' de la unitat 4 del Moodle. Fer els 
qüestionaris 'Comparatives' i 'Superlatives' de la unitat 4 del Moodle. Fer els 
exercicis del pdf 'Comparatives and superlatives' de la unitat 4 del Moodle i 
autocorregir-se'ls (veure les respostes al pdf de sota). 
2. Fer el listening 'Eyewitness' de la unitat 4 del Moodle (hi trobareu l'arxiu d'àudio 
per poder escoltar el listening i el qüestionari de comprensió). 
3. Fer el reading 'A bumpy ride' de la unitat 4 del Moodle (trobareu el text que s'ha 
de llegir i les preguntes de comprensió dins del mateix qüestionari). 
4. Fer exercicis variats de pràctica de B1/B2 a través de l'aula de Moodle 'Anglès - 
preparació d'exàmens oficials', i anar anotant els resultats al drive de seguiment 
compartit amb la professora.  

Estructures 
Lingüístiques Activitat de repàs sobre Subjecte i CN penjada al Moodle. 

Matemàtiques 
Repàs de l'última unitat estudiada: Fraccions. 
Lectura d’un llibre de divulgació matemàtica o d’una novel·la. 
Està penjat al Moodle: Les mates del coronavirus. 

Tecnologia 

De la Unitat 3. Màquines i mecanismes que ens ajuden: 
1- Acabar de contestar les preguntes del document «Engranatges 1». S'ha de fer a 
mà copiant les preguntes en un full a part. 
2- Contestar les preguntes del document «Engranatges 2». S'ha de fer a mà 
copiant les preguntes en un full a part. 
3- (Opcional) Feu una foto a un objecte que tingueu a casa que incorpori un 
mecanisme de transmissió del moviment. Si es pot veure el mecanisme millor que 
millor. Quin tipus de mecanisme es? És un mecanisme reductor o multiplicador de 
la velocitat? Pots calcular-ne la relació de transmissió? Un exemple: L'escorre-
verdures manual. 
De la Unitat 4. App Inventor: 
1- Acabar si no ho heu fet ja el programa del tutorial «Hola món!». 
2- Fer el programa del tutorial «Primer joc:Mole Mash». 
3- (Opcional). Fer millores del joc «Primer joc: Mole Mash».: Comptador d'errades, 
com millor ho faci més dificultat, canviar fons etc. 
Recordeu que necessiteu un mòbil o tauleta Android. Si no hi teniu accés feu el 
programa igualment i ja ho provarem a l'Institut. 
Aquestes activitats ja les entregareu o les mostrareu quan torneu a l'institut. 

Física-Química 
Tema Reaccions Químiques (Science Bits) 
Seguir les pàgines 7, 8, 9, 10, 11 i 12 
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Activitats obligatòries (individualment) 
ScienceBits: 8.2, 8.3, 8.4, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2 
Fer una infografía que expliqui el què heu après en aquests apartats (pàgines 7 a 
12). Ha d’incloure exemples de reaccions en cada cas. 
Només 3r B: també són obligatòries 6.1, 8.1, 9.1 i 10.1 
Només 3r C: també són obligatòries 6.1, 8.1, 9.1, 10.1 i 11.1 
Activitats opcionals 
ScienceBits: 8.1, 9.1, 9.3, 10.1, 10.3, 11.1, 11.3, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 
17.2 

Biologia 

Activitat “Quequicom: Recuperar el batec”. Fer activitat. Mirar vídeo i contestar 
preguntes a la llibreta.  
Activitat “Monòxid de carboni, un perill”. Fer activitat i penjar al moodle 
Activitat “Els moviments del cor”. Fer activitat a la llibreta. 
Si no estan acabades, fer les activitats de l’Expliquem del tema de la Nutrició del 
Science bits, des de la pàg. 14 a la 17. 
Els de 3r A poden completar les preguntes del guió de la pràctica del cor i pulmons 
que van fer dijous (els alumnes ja estan al cas) 
Els alumnes de 3rC han de fer l’autoavaluació del segon trimestre.  

Socials AICLE 
Han de fer l'activitat Travel to Spain. Ho tenen penjat al Moodle, a la carpeta 
Tasques Setmanes de Tancament. 

Socials Grup 2 Activitats (trobareu les indicacions al Moodle). 

Socials 
Han de fer l'activitat Viatgem per la península. Ho tenen penjat al moodle dins la 
carpeta Tasques setmanes de tancament. 

Visual i Plàstica Activitat (trobareu indicacions al Moodle). 

Educació Física 

1.Mantenir-se físicament actius procurant, dintre les possibilitats personals, fer 
exercici físic un mínim de tres cops per setmana. Si pots més de 30 min al dia serà 
el més ideal. Algunes idees poden ser fer taules d'exercicis de força i resistència 
elaborats per un mateix, realitzar tabates, fer una coreografia (individual o en 
família), utilitzar APP's relacionades amb l'activitat física... Una idea per a 
l'automotivació podria ser fer un registre del propi treball, fer activitats en família 
a casa i recollir-ne evidències: fotos, vídeos, podcasts...  
2.Realitzar un cartell o una infografía amb el Canva sota el lema “Els hàbits 
saludables”. Tens total llibertat per expressar la teva creativitat (alimentació, 
descans, exercici físic…). El Departament d’Educació Física seleccionarà les millors 
propostes per penjar-les per les parets de l’Institut.  
3. Si visualitzes pel·lícules, series i documentals, busca'n també algunes 
relacionades amb l'esport, la salut, la nutrició... Pots fer un document fent-ne un 
registre!  
Aquestes activitats no seran avaluades però què millor que cuidar de la teva 
pròpia salut!  

Optativa 
Alemany 

1. Redacta una postal d'unes 60 paraules, text lliure. Segueix el model que 
trobaràs al Moodle U.2 i acaba la postal que vam iniciar a la fotocòpia de classe. 
Penja-la al Moodle, a la tasca. Data límit 26/03/2020. 
2. Amb el vocabulari de la lliçó que trobaràs penjat al Moodle U.2 i la fitxa 
preparada crea un Memory, un full amb imatges i l'altre amb les paraules. Aprofita 
i juga amb la teva família. Quan tornem a l'escola porta'l i jugarem junts. 

Optativa Disseny 
Tecnològic 

Fer els següents dissenys amb SketchUp for Schools i guardeu-los a la vostra 
carpeta del Drive de disseny tecnològic. 
1- Exercici penjoll. 
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2- Exercici ulleres 3D. 

Optativa 
Humanitats 

Llista de llibres i pel·lícules sobre distòpies que es pot trobar en un arxiu al 
Moodle. Escriure un text o gravar un vídeo explicant l'argument, el tipus de 
societat futura i les similituds amb la situació actual de l'obra o obres escollides. 

Optativa PIM 

Montserrat: "Una dieta completa y equilibrada" Activitat de lectura, comprensió 
lectora i expressió escrita en llengua castellana. Es troba al Moodle del PIM. Cal 
baixar-la i guardar-la a la carpeta. Quan tornem a classe, la corregirem. 

 


