
 
 
FEINA 3r ESO D  del 27/4 al 8/5/2020 
 
 
 

Llengua catalana i literatura 
coripedrola@gmail.com 

A partir d’ara estarem en contacte a través d’una 
Classroom. Allí trobareu els documents necessaris per 
seguir un tema i els exercicis del tema. 
  
Per saber com hi has d’accedir, consulta: 
https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts 
  
El codi per accedir a la vostra classe és:  
3r d’ESO D: r4rc6yr 
  
Intenteu apuntar-vos el més aviat possible, si us plau. 
Jo ja he penjat els materials i les tasques que haureu de 
realitzar.  
Si teniu algun dubte: coripedrola@gmail.com 

Llengua castellana i literatura 
Seguimos trabajando en google clasroom 

Matemàtiques 
Seguir classroom i llibre digital 

Ciències socials: geografia i 
història 

Google Classroom 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

Consultar google classroom. Codi qmaxzaa 
Exercici 7 pàg 154  exercicis 35, 36, 37, 38 pàg 168 
exercicis 11, 12 pàg 157  
Dubtes i consultes: mmandolfiq@gmail.com 

Ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia 

Lectura i activitats  per a la comprensió del tema de relació 
enviades al grup de representants de classe. 
Activades activitats del llibre digital de Sciencebits per 
diferents dates. 
 

Llengua estrangera ( anglès) 
Trobareu la feina al moodle a partir del dilluns 27 i també 
l’enviaré per correu electrònic. 

Tecnologia 
ferran.arroyo25@gmail.com 
 

Consulta Google Classroom 
Codi classe : bhe3zb5 
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Educació física 
Hola a tots i a totes! Espero que estigueu tots bé. La tasca             
que proposem aquesta quinzena és la següent: “Quants        
dels 14 vuit mils som capaços de fer entre tots els           
alumnes de l’Institut Joan i Guinjoan?” Aquesta proposta        
està ben explicada a l’enllaç que trobareu al final d’aquest          
document. 

Haureu de fer-nos arribar setmanalment: 

1. un DIARI SETMANAL amb l’activitat física      
setmanal que feu (si cliqueu damunt d’aquesta       
paraula a dins de l’arxiu us sortirà un enllaç). Com          
que aquest període és de dues setmanes ens        
haureu d’enviar dos diaris, el primer del 27/04 al         
3/05 i el segon del 4/05 al 10/05. 

2. Un vídeo o fotografía on puguem acreditar que heu         
fet l’activitat que heu escrit al diari setmanal. 

*IMPORTANT 

El diari i el vídeos que m’heu d’enviar no cal que siguin            
dels entrenaments que us proposo al drive. Poden ser         
altres activitats que vosaltres proposeu. 

Entreu a l’enllaç que teniu a continuació i trobareu totes          
les instruccions. Al final del document podreu trobar        
suggeriments d’activitats físiques que es poden fer durant        
el confinament.  

https://docs.google.com/document/d/1JZ-YuPqCTh-g4Qm
zd87vc-2lPeQcRjmaqaSvxWzkUTw/edit?usp=sharing 

Una abraçada.  

Música 
Entreu en el classroom de música (codi ndlupc6) i         
en el document hi ha les tasques que recomano fer 

Cultura i Valors Ètics 
 

Optativa:Francès 
LECTURE« Sauvetage en haute mer » 

https://en.calameo.com/read/005138448522ecab7c469 

Lis le premier chapitre et fais les activités de la page 11 

Lis le deuxième chapitre et faisi les activités de la page 18 

Envoie-moi les activités à mriambatista@gmail.com . Si tu        
veux tu peux finir de lire l’histoire. 

 

Optativa:Anglès  
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Optativa: Cultura Clàssica 
Hola !! A partir d’ara heu d’entrar al vostre Classroom 
Cultura clàssica: codi 2446rl6 
 
Per contactar amb mi si teniu que fer alguna consulta, 
podeu enviar-me un correu a: 
carmengih2020@gmail.com 

Optativa:Emprenedoria 
 
Optativa 4MO3: Activitats comercials i emprenedoria 
Mercat laboral, projecció social i sostenibilitat “El que avui 
val no té per què valer demà, el més probable és que no 
serveixi per a res: així és el món comercial ens agradi o 
no” Amancio Ortega. 
Exercicis: 1) Esbrina a través d’ internet 10 empreses i 
explica per què, han tingut èxit empresarial en aquests 
moments delcovid19. 
2) El mateix amb 10 empreses que no han tingut bons 
resultats econòmics degut al covid19. 
Recorda que ho has de justificar. 
3) Busca 5 empreses que s’han hagut de reinventar durant 
el confinament. 
4) Què ha passat amb els llibres i les roses per Sant Jordi, 
busca les estadístiques de venta de la DIADA d’aquest 
any a catalunya, raona la resposta. 
5) Com influeix la globalització en el món de l’empresa 
amb empreses com ZARA, busca tres empreses més de 
altres països. 
Recordeu que us he de connectar amb mi a través del 
correu: mariateresamolas5@gmail.com i que ens 



coordinarem amb la plataforma classroom. 
Dimarts us enviaré una invitació al vostre correu a meet a 
l’hora de la classe corresponent (3er i 4t d’ ESO) 

Optativa: VIP 
lcardosa@xtec.cat 

Seguim el curs al google classroom 

codi: liklhys 

Optativa: Recursos informàtics 
Consulta Google Classroom 
Codi:omfe3sk 

 


