
FEINA 3 ESO C de l’11 al 22/5/2020 
 
 
 

Llengua catalana i literatura 
coripedrola@gmail.com 

Hola! Seguim treballant a Classroom. 
 
Recordeu que el vostre codi d'accés és 
 
dwbjxfg 

Llengua castellana i 
literatura 

Continuamos trabajando vía google classroom con dos 
actividades semanales. 
 
Además, tal y como se ha informado por Alexia, se recuerda 
a los alumnos que tienen suspendidos el/ los trimestres 
anteriores, que recibirán un trabajo de recuperación el 20 de 
mayo a las 8 horas y que deberá ser entregado como muy 
tarde el 22 de mayo a las 14:30 vía google classroom con el 
fin de recuperar la asignatura. 

Matemàtiques 
Seguim al classroom i al llibre digital 

Ciències socials: geografia i 
història 
 

Us poso la tasca per aquestes dues setmanes a  la 
plataforma Classroom.Heu d’accedir des de 
https://classroom.google.com/  i introduir el codi de la classe 
u6lxxp5 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 
mmandolfiq@gmail.com 

exercicis: 

https://drive.google.com/file/d/1TYDllIPXbaCzEWrQ6gTQQ4j

OlRkx2HHF/view?usp=sharing 

exercicis 42, 43, 44, 45 pàg 169 

Ciències de la naturalesa: 
biologia i geologia 

Seguiment de la matèria per les classes on line. 
Lectura i activitats per a la comprensió del tema de relació 
enviades per correu electrònic. 
Activades activitats del llibre digital de Sciencebits per 
diferents dates. 

Llengua estrangera 
(anglès) 

Rebran un correu amb la feina i ho penjaré al moodle. 
omasip@xtec.cat 

Tecnologia 
ferran.arroyo25@gmail.com 
 

Continuem treballant amb el Google Classroom. 
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Educació física 
Hola a tots/es! Continuem amb el DIARI SETMANAL. Aquí 
teniu l’enllaç: : 
https://docs.google.com/document/d/1JZ-YuPqCTh-g4Qmzd8
7vc-2lPeQcRjmaqaSvxWzkUTw/edit 

Recordeu que heu d’enviar el diari al finalitzar cada setmana 
(com a molt tard dilluns abans de les 13h) i heu d’adjuntar 
fotos / petits vídeos de cada activitat diària.  

Salut!  

Música 
Continuem en contacte pel Classroom. 

Cultura i Valors Ètics 
Hola a tots/es!! Espero que estigueu bé!! 
Busqueu a Google la sèrie de reportatges titulats: “Els 
camins perillosos per anar a l’escola”. Visualitzeu el país 
NEPAL.  A contiuació feu la següent activitat: 

1) Característiques generals del país: continent on 
s’ubica, accidents geogràfics, tradicions culturals i 
socials, idioma, religió, etc. 

2) Resum del reportatge. 
3) Comentari personal que inclou la descripció de valors 

i l’actitud que mostren aquests nens i adolescents que 
cada dia arrisquen la seva vida per poder tenir un 
futur millor. 

Optativa:Francès 
mriambatista@gmail.com 

DANS LES ALPES. Lisez ce texte, répondez les 6 questions          
et écrivez un texte pareil sur une région française. Vous          
pouvez me l’envoyer par mail  

 https://lingua.com/french/reading/les-alpes/ 

 

Optativa:Anglès  
 

Optativa: Cultura Clàssica 
Us poso la tasca per aquestes dues setmanes a  la 
plataforma Classroom.Heu d’accedir des de 
https://classroom.google.com/  i introduir el codi de la classe 
2446rl6 

Optativa:Emprenedoria 
Continuem treballant amb el google classroom 
mariateresamolas5@gmail.com 
Codi: qbajwq6 

Optativa: VIP 
lcardosa@xtec.cat 

Seguim el curs al google classroom 

https://docs.google.com/document/d/1JZ-YuPqCTh-g4Qmzd87vc-2lPeQcRjmaqaSvxWzkUTw/edit
https://docs.google.com/document/d/1JZ-YuPqCTh-g4Qmzd87vc-2lPeQcRjmaqaSvxWzkUTw/edit
https://lingua.com/french/reading/les-alpes/
https://lingua.com/french/reading/les-alpes/
mailto:mariateresamolas5@gmail.com


Optativa: Recursos 
informàtics 

Continuem treballant amb el google classroom. 
 
 
 

 


