
FEINA 3 ESO B del 25/5 al 12/6/2020 
 
 
 

Llengua catalana i 
literatura 
coripedrola@gmail.com 

Aquesta vegada teniu un exercici de comprensió oral. 
 
Cal escoltar l’àudio i després respondre les preguntes.  
 
Teniu l’exercici i tota la informació a Classroom. 
Codi: nvscew6  

Llengua castellana i 
literatura 

Seguimos trabajando por classroom con dos actividades 
semanales 

Matemàtiques 
mfortu53@xtec.cat 
 

Seguim treballant la matèria al Classroom - Codi: 2bewtjx . 

Hi trobareu les tasques detallades per fer: 

●  “Sentit geomètric de l’àlgebra” (Identitats notables) 
● Infografia del curs 

Ciències socials: 
geografia i història 

Feina penjada al Classroom 

Ciències de la 
naturalesa: física i 
química 

Activitats del Classroom 

Ciències de la 
naturalesa: biologia i 
geologia 

Seguim treballant amb el llibre digital i activitats complementàries 
personalitzades si s’escau. 
Atenció amb els terminis de recuperació del 1r i del 2n trimestre. 

Llengua estrangera 
(anglès) 

Seguiré enviant la feina per correu electrònic i penjant-la al 
moodle. Si no la rebeu, feu-m'ho saber. omasip@xtec.cat  

Tecnologia 
Seguim treballant google classroom.  

Educació física 
Hola a tots/es! Donem per finalitzat el diari setmanal (últim diari           
del 18 al 24 de maig). Teniu de temps per entregar-lo fins            
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dimecres 27 de maig. 

De cara aquestes properes setmanes heu de visionar un vídeo i           
respondre a les preguntes que teniu en aquest enllaç: 

https://docs.google.com/document/d/1u5jOzYw
QNT8tTHQH-ZH2KqZUvtZGN1S7LeBWNnimKLY
/edit?usp=sharing 

Data límit d’entrega de les preguntes: 10 de juny 

Música 
Al classroom de música trobareu la segona part del document 
que vam treballar sobre el Romanticisme, ho haureu de llegir 
atentament i després contestar unes preguntes. 

Cultura i Valors Ètics 
Teniu un documental penjat al classroom, l’heu de visualitzar i 
contestar les preguntes. 

Religió 
mgd.profe@gmail.com 
 

Continuem treballant a través de classroom. Codi: xi4hp7t 
 
Visualització de vídeos i lectura de textos, extreure idees 
principals, interpretar i omplir qüestionari relacionat amb el tema 
tractat. 

Optativa:Francès 
mriambatista@gmail.com  

Bonjour tout le monde!!  

Étant donné que ce sont les derniers devoirs que je vous poste et             
que c’est pour 3 semaines, je vous offre beaucoup de          
possibilités. Il faut faire d’abord ces activités: 

ACTIVITÉS FRANÇAIS 

 Et pour ceux qui veulent travailler vous pouvez faire aussi: 

Le pronom on 

Exprime ton opinion 

Des textes au passé 

 

Optativa:Anglès  
Seguim treballant amb Classroom, com des del començament. 

Optativa: Cultura 
Clàssica 
carmengih2020@gmail.com 

Seguim la feina del nostre classroom.  

Us recordo el codi: 2446rl6 

 

Optativa:Emprenedoria 
Feina al Classroom 
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Optativa: VIP 
lcardosa@xtec.cat 

Trobareu una activitat a Classroom 

Optativa: Recursos 
informàtics 

Seguim treballant google classroom.  

 


