
FEINA 3 ESO C 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_3ESO
/unitat_05/activitats/533.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/535.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/536.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/537.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/539.htm 
  
 
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/540.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/541.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/543.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/544.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/unitat_05/activitats/544.htm 
  
http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_3ESO
/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 
Per a qualsevol dubte (indicar nom i classe), enviar un mail a: 
lvalldo2@xtec.cat 
 
Qui no tingui llibre, penseu que podeu entrar a “ecasals net” i 
el podeu consultar online o entrar a la app del mòbil ficant 
ecasals. 
Cada punt correspondria a una classe de matemàtiques. En 
el vostre cas, de moment 9 classes (recordeu que no són 
vacances, vol dir treballar des de casa!!!) 
 

- Frisos i mosaics (pàg 77). Copiar teoria ficant títol 
punt 6 “Frisos i mosaics”. Exemple 8. Exercici 22 
pàg.78. 

- Títol punt 7. Mates en context: Obres a casa (pàg.79)  
- Títol punt 8. Mates en context: Un artista dels 

mosaics. Pàg 90. 
- Repassar tot el fet fins ara pàg 86 i 87 fins on diu 

Mosaics. Pàg 88 fer activitats de la 38 a la 44. 
- Autoavalua (en full a part, ja que s’haurà de 

presentar, corregit amb nota per vosaltres!) Tot 
menys 4 i menys 5. La nota final serà = nota x 10/16. 

- Tema 10: Temps lliure i oci. 
Bloc: nombres i àlgebra.  
Situació 2: pugem a les atraccions! 
Punt 1: construeix amb el que saps (pàg 128) 
Punt 2: construeix amb el que saps (pàg 129) 

- Punt 3: Equacions de segon grau completes. Copiar 
teoría (punt 4) i exemple 7 pàg 130. Exercici 16 i 17 
pàg 132.  

- Punt 4: Equacions de segon grau incompletes. Cas 
b=0.Copiar teoria (punt 5) i exemple 8 p.130-131. 
Exercici 18 c, d, j. Pàg 132. 
Practicar amb almenys 5 exercicis més en l’enllaç : 
https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4#chapter/165
622 

- Punt 5: Equacions de segon grau incompletes. Cas 
c=0. Copiar teoria i exemple 9 pàg 131. Exercici 18 a, 
b, e, f, g, h, i pàg 132.  

Per practicar equacions entrar a l’enllaç: 
https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4#chapter/88003 
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Per practicar sistemes entrar a l’enllaç:  
http://emathtimes.com/egenera/index.php?&mode=63&lang=
1 
Per practicar problemes amb sistemes d'equacions entrar a 
l’enllaç: 
https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4#chapter/165622 
Per practicar equacions de segons grau completes i 
incompletes: cas b=0; cas c=0.entrar a l’enllaç: 
https://www.geogebra.org/m/AsMKtWd4#material/cSNQG8tQ 

Ciències socials: geografia i 
història 

A) Si teniu llibre de text: Llegir apartat 2.del tema 15 del llibre. 
Per què va ser jutjat Galileu?. Pàgines 318 i 319. I fer 
activitats 1,2,4,8. pàg.319. 
- Taller d’Història. pàgina 331.Passat i present, activitat 4.  
- Taller d’Història pàgina 332. Organitza la info, activitat 5 . 
- Exercicis 1,2,3,4. Pàgina 321. 
- Exercicis 2,3. Pàgina 323. 
- Exercicis 1,2,3,5,6. Pàgina 325. 
 
B) Si us vau deixar el llibre de text a l’institut teniu aquesta 
altra opció per fer a la xarxa:  Detectiu del Passat: Una ruta 
per l’Europa del segle XVII” 
Entreu a l’enllaç: www.vvd.link/011806/14 i feu l’activitat 
proposada. 
 
Si ho voleu fer tot , perfecte! 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

Llegir i resumir pàgs 118, 119, 120, 121,  122.  
Exercicis: 1, 2, 3, 5, 7, 33, 34,  36, 37, 38, 41 
Consultar video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pgwtbbDAGrY 
https://www.youtube.com/watch?v=CL3SITzJ8Mc 
 
Pàgines del llibre necessàries per fer la feina: 
https://drive.google.com/open?id=1VnavuRnAsr7KVyPmamz
vYeKfEAq1vDXB 
 
Per qualsevol dubte, correu per alumnes: 
mmandolfiq@gmail.com 

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 
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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 
 

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/1isbYGIBZ6sxKfqZGdFEmG6
Ms9j8I532o/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

