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ACTIVITATS SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

ESO 3 

 
 
 

MATÈRIES TASQUES 

Català 
ÚS DE LA LLENGUA: Elaborar un vídeo - tutorial per a la pràctica del picalletres 
(lletreig) utilitzant el material de buidatge de programes anteriorment recollit en 
un Drive. 

Castellà 

1. ÚS DE LA LLENGUA:  
-Repassar l'ús dels pronoms de complement directe i indirecte en castellà.  
-Realitzar exercicis pràctics de pronominalització.  
- Crear un meme amb el powtoon que corregeixi un error. 
2. Continuar la lectura del llibre. 

Anglès grups 1 i 
2 

1. Crear una recepta de cuina indicant el nom de la recepta, els ingredients, els 
passos a seguir per fer-la i afegir una imatge del resultat final. Utilitza l'eina digital 
de Canva per crear aquesta recepta de cuina. Trobaràs una mostra i les indicacions 
per fer-ho al Moodle, a l'apartat de Tasques setmanes de tancament (30 de març 
al 3 d'abril). Penja la recepta a la tasca "A yummy recipe" del Moodle. 

Anglès grup 
AICLE 

1. Agafar una foto de la família abans del confinament i fer una foto de la família 
durant el confinament, i posar-les de costat. Escriure una comparació de les 
fotografies seguint la pauta del pdf "Photo comparison" que hi ha a la unitat 4 del 
Moodle.  
2. Gravar el text en audio i muntar un vídeo en el que es mostrin les fotografies i la 
veu narrant la comparació de les fotografies. Enviar-ho per correu electrònic a la 
professora.  
3. Els alumnes que es presenten a proves oficials de l'EOI, fer pràctica de B1/B2. 
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 sobre les funcions sintàctiques i les categories gramaticals ja treballades 
(creació de frases). Dos nivells de dificultat, per triar. Indicacions al Moodle. 

Matemàtiques Problemes de fraccions 

Tecnologia 

De la Unitat 3. Màquines i mecanismes que ens ajuden: 
1- Feu una foto o escanegeu les preguntes i respostes de l'activitat «Engranatges 
1» i passeu el document a pdf. Ho heu d'entregar a la tasca del Moodle que es diu 
«Preguntes Engranatges 1» 
2- Feu una foto o escanegeu les preguntes i respostes de l'activitat «Engranatges 
2» i passeu el document a pdf. Ho heu d'entregar a la tasca del Moodle que es diu 
«Preguntes Engranatges 2» 
A finals de la setmana que ve penjaré el solucionari d'aquestes dues activitats per 
tal que en pogueu fer l'autoavaluació. I la setmana següent farem un test amb el 
contingut d'aquests dos qüestionaris. 
De la Unitat 4. App Inventor: 
1- Entregueu el programa del tutorial "Hola món!" en format .aia. Per fer-ho, des 
de l'App Inventor, aneu a My Projects=> Export selected project (.aia) to my 
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computer. 
2- Entregueu el programa del tutorial "Primer joc:Mole Mash!" en format .aia. Per 
fer-ho, des de l'App Inventor, aneu a My Projects=> Export selected project (.aia) 
to my computer. 
Podeu fer millores del joc «Primer joc:Mole Mash».: Comptador d'errades, com 
millor ho faci més dificultat, canviar fons etc.  
A finals de la setmana que ve penjaré el solucionari dels dos programes per tal que 
en pogueu fer l'autoavaluació.  
Recordeu que necessiteu un mòbil o tauleta Android. Si no hi teniu accés feu el 
programa igualment i ja ho tindré en compte. 
Podeu fer ser vir el «Fòrum de dubtes» que hi ha just a sota de les tasques al 
Moodle tant per ajudar-vos entre vosaltres com per preguntar-me a mi 
directament. 

Física-Química 

Assegurar que estiguin fetes les activitats previstes del 16 al 27 de març. En cas de 
que no estiguin fetes primer cal acabar-les. 
Fer autoavaluació de la “infografia” a través del qüestionari que trobareu al 
moodle. 

Biologia 

1. Assegurar que estiguin fetes les activitats previstes del 16 al 27 de març. En cas 
de que no estiguin fetes primer cal acabar-les. 
2. Corregir Activitat “Quequicom: Recuperar el batec” a partir del document 
Solucionari QQC Recuperar el batec.  
3. Corregir Activitat “Els moviments del cor” a partir del document Solucionari 
preguntes moviments del cor.  
4. Fer autoavaluació del quèquicom i activitat moviments del cor. 
5. Penjar al moodle Activitat “Monòxid de carboni, un perill”.  
6. Fer activitat Tot es mou-Aparell respiratori coronavirus. Mirar vídeo i contestar 
preguntes a la llibreta. 
 
La data màxima per fer les correccions, l’autoavaluació i penjar la tasca al moodle 
és el dijous 2/4/2020. Per fer activitat video tot es mou fins divendres 3/4/2020 

Socials AICLE 
.The covid-19 crisis in England and United States + Service Sector in Gurb ( tenen 
les indicacions penjades al Moodle) 

Socials Grup 2 Activitat del sector terciari a Gurb ( tenen les indicacions penjades al Moodle) 

Socials Grup1  
Recull de noticies + activitat del sector terciari a Gurb ( tenen les indicacions 
penjades al Moodle) 

Visual i Plàstica 
Acabar l'activitat del "Home Sketching", i penjar-lo a la carpeta de drive compartit. 
Realitzar activitat "Museu virtual" (activitat penjada al Moodle) 

Educació Física 

1.Llegir el documents de reglament i visualitzar vídeos enllaçats que teniu al 
moodle.  
2.Realitzar la tasca Qüestionari tenis, és un formulari.  
3.Podeu col.laborar omplint l’excel amb nom Recursos EF. Aquí podeu omplir 
diferents apartats amb diferents recursos que coneixeu, que estigueu fent servir... 
Entre tots farem una base de dades que després tots tindrem disponible.  
4.Cartell hàbits saludables. Molts ja l’heu enviat. Per aquells que no ho heu fet 
encara hi sou a temps. Heu de fer-ho per mail i en format PDF.  
Les tasques 1 i 2 són obligatòries i les 3 i 4 són opcionals. Data màxima de 
lliurament: 3 d'abril a les 23.55h.  
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Optativa 
Alemany 

1. Fes un repàs del menjar/beure en alemany. Elabora un document que contingui 
tantes paraules com puguis (mínim 10), 
i inclou-hi la traducció al català o bé una fotografia que t'ajudi a recordar cada 
paraula.  
Penja el document a la carpeta 'Speisen und Getränke' de la unitat 2 del Moodle.  
2. Investiga per internet sobre 2 verbs modals: möchten / wollen 
Averigua quan s'utilitzen, quin significat tenen, quina diferència hi ha entre els 2,  
com es conjuguen en les diferents persones i busca algun exemple que et sigui útil 
per entendre'l. 
Tornant de setmana santa farem exercicis. Ara toca investigar. 
3. Acaba les activitats de les setmanes anteriors, si no les tens acabades. 

Optativa Disseny 
Tecnològic 

1. Acabeu si no ho heu fet jo els següents dissenys amb SketchUp for Schools 
«Exercici penjoll» i «Exercici ulleres 3D» guardeu-los a la vostra carpeta del Drive 
de disseny tecnològic. 
2. Acotar les peces ja dissenyades durant el curs Podi olímpic, suport per 
smartphone i suport. Per tal d'acotar s'ha de fer servir l'eina «dimensions» que hi 
ha al costat de la cinta mètrica. Guardar les noves peces amb el nom Podi 
olímpic_acotat, suport per smartphone_acot, suport_acotat a la vostra carpeta del 
Drive de disseny tecnològic. 
3. Visualitzar l'alçat, planta i perfil del podi olímpic anteriors amb acotacions, posar 
les imatges en un document de text, passar-lo a pdf i entregar la tasca del Moodle 
«Vistes podi olímpic» de la Unitat 1. Per visualitzar les vistes s'ha d'anar al menú de 
la dreta Views, paral·lel projection i seleccionar la que correspongui. 
A finals de la setmana que ve penjaré el solucionari de l'activiat 3 per tal que en 
pogueu fer l'autoavaluació. 
Podeu fer ser vir el «Fòrum de dubtes» que hi ha just a sota de les tasques al 
Moodle tant per ajudar-vos entre vosaltres com per preguntar-me a mi 
directament. 

Optativa 
Humanitats 

Acabar la pel·lícula o el llibre i fer-ne la reflexió que es va indicar en l'arxiu 
"distòpies" del Moodle. 

 


