
FEINA 3 ESO A del 16/3/2020 al 27/3/2020 
 
 
 

Llengua catalana i literatura 
A classe ja hem fet la introducció a les redaccions “Les 
festes juvenils” i “Les xarxes socials”. 
 
Ara cal seguir amb la part de tesi, que és la part on 
exposeu la vostra opinió o punt de vista (jo crec, la meva 
opinió és...), seguida de l’argumentació, que són els 
fets, arguments o raons en les quals fonamenteu la vostra 
opinió (perquè faig l’afirmació de la tesi). 
  
A continuació teniu algunes tesis que us poden ser útils 
(o no! En podeu escriure unes altres). 
 
Les festes juvenils 
a) Els joves han de poder organitzar lliurement les seves 
festes perquè ... 
b) Les festes dels joves han d’estar controlades pels 
pares o per adults perquè … 
  
Les xarxes socials 
a) Les xarxes socials són molt positives perquè … 
b) Les xarxes socials tenen molts riscos perquè … 
  
Quan tornem a veure’ns, treballarem la part final.  
  
LES DUES REDACCIONS FORMARAN PART DE LA 3a 
AVALUACIÓ, és a dir: COMPTARAN COM UN EXAMEN.  

Llengua castellana i literatura 
Llegir el llibre: “ La ratonera” d’ Agatha Christie. 
Quan tornem a classe fareu uns exercicis sobre el llibre. 

Matemàtiques Fer a la llibreta activitats autoavaluables de l’enllaç: 
http://www.toomates.net/ seguir indicacions: Entrar en 
Toomates >> Recursos >> Equacions >> Equacions de 
primer grau >> 

1)  De primer grau amb parèntesis >> Equacions 
amb parèntesis progressives i Equacions amb 
parèntesis – Tots els quadres vermells 

2) De primer grau amb denominadors >> Equacions 
de primer grau amb denominadors senzilles 
a/b+c/d=e – Fer cada quadre vermell 4 vegades, 
en total 12 equacions. 

3) De primer grau bàsiques >> Equacions bàsiques 
amb solucions racionals progressives – Fer els 6 
quadres vermells són activitats de reforç. 

 

http://www.toomates.net/
http://www.toomates.net/


Ciències socials: geografia i 
història 

Buscar a quin País està la muntanya més alta d’Europa, 
el riu més llarg d’Europa i quin País és el més poblat 
d’Europa. Una vegada heu trobat la informació, situeu al 
mapa d’Europa la Muntanya, pinteu el curs del riu i pinteu 
el país més poblat. Fiqueu el noms dels diferents mars i 
oceans que banyen les costes europees. 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

Fer un resum de les propietats dels compostos iònics, 
covalents, i metàl·liques.  
Treball: escollir un aliatge i explicar com està format, 
quines propietats té i on i quan s’utilitza. 
Anomenar les següents molècules segons la 
nomenclatura tradicional: LiH,  NaH, MgO, KH, CaH2, HF, 
NaF, CaS, Al2O3, SiC, BaH2,  BaO, FeO, CuO, CuS, KBr, 
NaBr, LiCl, BeO, RbH2 

Ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia 

Fer resum de l’aparell urinari, pàgs 8, 18, 19, 20, 21, 22 
del llibre digital, o buscar la informació a internet o en 
llibres.  
Fer exercicis de l’aparell urinari del llibre digital: ex 4 pàg 
8 les parts de l’aparell urinari, exercicis 1 i 2 pàg 18, 
exercici 1 pàg 19, exercici 1 pàg 20, exercici 1 pàg 22 

Llengua estrangera (anglès) 
Fer els següents exercicis del Student’s Book a la llibreta 
copiant-ho tot: 
p.117- ex.1 i 2 
p.118- ex. 1 i 2 
Copiar a la llibreta la llista de vocabulari de la unitat 5 i 
traduir-lo. 

Tecnologia 
Llibre digital Tecno 12-18. Test parcial i global dels 
temes( l'ordinador i Mecànica 1). 
Acabar factura (excel). 
 

Educació física 
 

Música 
Escoltar l’overtura de l’òpera La Flauta Màgica de W.A. 
Mozart i extreure’n les característiques de la música del 
Classicisme. També dir 3 motius pels quals no és música 
del Barroc. 

Cultura i Valors Ètics 
Estem fent pla lector 

Religió 
Veure l’entrevista a Lucetta Scaraffia (15 minuts) 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequ
ents/lucetta-scaraffia-les-dones-han-departicipar-e
n-les-decisions-de-lesglesia-sense-ser-sacerdots/v
ideo/6034119/ 

Cadena: TV3 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/lucetta-scaraffia-les-dones-han-departicipar-en-les-decisions-de-lesglesia-sense-ser-sacerdots/video/6034119/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/lucetta-scaraffia-les-dones-han-departicipar-en-les-decisions-de-lesglesia-sense-ser-sacerdots/video/6034119/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/lucetta-scaraffia-les-dones-han-departicipar-en-les-decisions-de-lesglesia-sense-ser-sacerdots/video/6034119/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-frequents/lucetta-scaraffia-les-dones-han-departicipar-en-les-decisions-de-lesglesia-sense-ser-sacerdots/video/6034119/


Programa: Preguntes freqüents 

Data: 07/03/2020 

Títol: “Les dones han de participar en les 
decicions de l’Església sense ser sacerdots” 

  

Llegir l’article: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46539384 

  

Exercicis 

1. Quina situació de la dona dins de 
l’Església es planteja a l’entrevista i a l'article?. 
Fes un resum de vint línies. 

2. Segons s’explica, qual és l’actitud dels 
últims dos Papes envers les dones? 

3. Posa dos exemples d’actituds positives 
del Papa Francesc segons explica Lucetta a 
l’entrevista. 

4. Segons Lucetta, quina actitud ha 
mantingut la pròpia dona fins fa poc en la 
defensa dels seus drets i la seva dignitat? 

5. Senyala a continuació tres greus 
problemes que denuncia Lucetta en l’Església: 

o El poder de la jerarquia eclesiàstica 
limita la capacitat d’acció del Papa. 

o La situació de la dona a la Xina. 

o Els abusos a menors. 

o La situació de precarietat laboral dels 
cardenals. 

o Que les monges treballin com a 
serventes en condicions abusives. 

6. A) Què et sembla que una dona atea 
dirigeixi una revista vinculada a l’Església i per 
què? B) Penses que és un signe d’apertura del 
Vaticà o es tracta només de netejar la seva 
imatge? 

7. Fes un resum de 10 línies del que diu la 
Exhortación apostólica postsinodal Querida 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46539384


Amazonia, en els seus punts 99-103. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_
exhortations/documents/ 
papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querid
a-amazonia.html 

Optativa:Francès 
No hi ha alumnes 

Optativa:Anglès  
Que facin les activitats de l’assignatura d’anglès. 
Poden llegir, mirar pel·lícules, etc en anglès, per practicar 
tot el possible. 

Optativa: Cultura Clàssica 
Busqueu a Internet: 
1. Mitologia: Lectura del “Judici de Paris”.  
-Identifica i descriu els principals personatges que surten 
al mite. 
-Investiga que li va passar a Aquil.les. 
2 Mitologia: Lectura dels “ Amors d’Afrodita” 
-Identifica i descriu  els personatges que surten al mite.  
- Fes una fitxa d’Hefest en què constin el seu nom i romà, 
el nom dels seus pares i de la seva dida. També ha 
d’incloure el lloc on treballa, les eines que fabrica i quin 
és el seu domini com a déu. 
 

Optativa:Emprenedoria 
 

Optativa: VIP 
https://drive.google.com/file/d/1isbYGIBZ6sxKfqZGdFEm
G6Ms9j8I532o/view?usp=sharing 
Està a l’enllaç al drive 

Optativa: Recursos informàtics 
 Prezi ( virus informàtics). 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1isbYGIBZ6sxKfqZGdFEmG6Ms9j8I532o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1isbYGIBZ6sxKfqZGdFEmG6Ms9j8I532o/view?usp=sharing

