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

Llengua catalana i literatura 
Intenteu fer aquests exercicis de derivació. ELS 
REVISAREM A CLASSE I ACLARIREM DUBTES. 
  
La derivació 
Llegeix la informació a: 
http://www.auladecatala.com/derivacio/ 
També la teniu al llibre (Tema 2: Lèxic i semàntica)  
  
Després fes els exercicis següents (són ràpids de fer). 
Tots tenen autocorrecció, per tant podeu saber si els heu 
fet bé o no i corregir-los vosaltres mateixos. 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/533.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/535.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/536.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/537.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/539.htm 
  
 
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/540.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/541.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/543.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/544.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/544.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3
ESO/unitat_05/activitats/569.htm 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/0 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/1 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/2 
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http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/3 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/4 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/5 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/6 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/7 
  
http://enxaneta.info/activitats/derivacio/57/8 
 

Llengua castellana i literatura 
Comenzar lectura del libro La ratonera. Se ha de ir 
haciendo un análisis de los personajes que aparecen 
(físico y psicológico) 

Matemàtiques Quan tornem a les classes, farem l’examen de Sistemes 
(situació pàg. 68) i Moviments (situació 2 pàg. 74). 
Abans corregirem les activitats i resoldrem tots els 
dubtes.  

Si no teniu el llibre recordeu que teniu l’APP del mòbil 
ecasals AR (només cal posar la pàgina). 

 Feina per aquests dies:  
● Pàg. 78 fer activitats 18,19,20 i 21. 
● Pàg. 77 copiar teoria 7.Frisos i mosaics i mirar 

exemple 8. Pàg. 78 fer activitat 22. Pàg. 90 Mates 
en context 9: Un artista dels mosaics. 

● Pàg. 79 Mates en context 3: Obres a casa.  
● Pàg. 86 i 87 repassar tot el fet fins ara fins on diu 

Mosaics. Pàg. 88 fer activitats de la 38 a la 44. 
● Tema 5: Temps lliure i oci. Situació 2: Pugem a 

les atraccions! - Bloc: Nombres i Àlgebra 
(verd). Pàg. 128 i 129 Construeix amb el que 
saps 

● Pàg. 130 resumir teoria 4.Equacions de segon 
grau i copiar exemple 7. Pàg. 190 copiar 
exemples 10 i 11. Visualitzar 
https://www.youtube.com/watch?v=bNimSwDQ-m
Y  Pàg. 132 activitats 16 i 17. 

● Pàg. 130 copiar teoria 5. Equacions de segon 
grau incompletes. Cas b=0 i exemple 8. 
Visualitzar 
https://www.youtube.com/watch?v=c-VV_cmc7i0 . 
Pàg. 132  fer activitat 18 c, d, j. Fer a la llibreta 
almenys 8 activitats autoavaluables de l’enllaç: 
http://www.toomates.net/ seguir indicacions: 
Entrar en Toomates >> Recursos >> Equacions 
>> Equacions de 2n grau >> Equacions de segon 
grau incompletes (b=0) 

● Pàg.131 copiar teoria Cas c=0 i exemple 
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9.Visualitzar 
https://www.youtube.com/watch?v=ANhMSlIEtNA 
Pàg. 132 fer activitat 18 a, b, e, f, g, h, i. Fer a la 
llibreta almenys 4 activitats autoavaluables de 
l’enllaç: http://www.toomates.net/ seguir 
indicacions: Entrar en Toomates >> Recursos >> 
Equacions >> Equacions de 2n grau >> 
Equacions de segon grau incompletes (c=0) 

Ciències socials: geografia i 
història 

Cal acabar el powerpoint sobre els climes del món i 
preparar la presentació. A més, us faré arribar per correu 
electrònic una activitat que corregirem quan tornem a 
l’institut. Si a algun/a alumne/a no li ha arribat l’activitat, 
que m’ho faci saber a aquest correu: mvenanci@xtec.cat  

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

1.Entra a la web 
https://www.msichicago.org/play/goreact/    Simula deu 
reaccions entre diferents elements. Escriu les 
característiques de cada element i del compost químic 
resultant.  
2.Fer els exercicis 16, 17 de la pàgina 98 del llibre de 
text.  
3.Fer l’exercici 23 relacionat amb l’activitat Del laboratori 
a la farmàcia pàg 104.  
4.Realitzar l’activitat competencial de la pàgina 112 i 113 
del llibre de text (exercicis 60, 61, 62 i 64).  
5. Fer els exercicis restants de les fitxes de formulació 
inorgànica.  

Ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia 

Activacó d’exercicis i proves del llibre digital. 
També activitats al moodle. 

Llengua estrangera ( anglès) 
Penjaré la feina al moodle. Els que no hi tinguin accés, 
han de preguntar-ho als companys. Rebran un missatge 
quan ho hagi penjat. 

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

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

Cadena: TV3 

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 
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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 
Amazonia, en els seus punts 99-103. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_
exhortations/documents/ 
papa-francesco_esortazione-ap_20200202_queri
da-amazonia.html 

Optativa:Francès 
Livre Unité 5 
(si vous n’avez pas le livre, demander à un copain de 
vous passer la photo de ces pages) 

- Finir les exercices de grammaire page 89 (ex. 
8,9,10 et 11) 

- Inviter et répondre à une invitation. Page 91 (4,5 
et 6) 

- Lire les pages 92 et 93 et faire les activités 1, 2 et 
3 

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). 
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