
FEINA 3r ESO D  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: r4rc6yr  

Llengua castellana i literatura 
Seguimos trabajando por classroom con dos actividades 
semanales 

Matemàtiques 
Seguim treballant amb Classroom, com des del 
començament. 
Atenció a les activitats de recuperació del 1r i 2n trimestre. 

Ciències socials: geografia i 
història 

Feina penjada al Classroom 

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

Exercicis 46 i 47 pàg 169 i exercicis del word: 
https://drive.google.com/file/d/1FVyYcxBWr9lVp7e7yOjdYq
WRQDIyIBna/view?usp=sharing 
 

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 
ferran.arroyo25@gmail.com 
 

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 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/1u5jO
zYwQNT8tTHQH-ZH2KqZUvtZGN1S7LeBW
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https://drive.google.com/file/d/1FVyYcxBWr9lVp7e7yOjdYqWRQDIyIBna/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1u5jOzYwQNT8tTHQH-ZH2KqZUvtZGN1S7LeBWNnimKLY/edit?usp=sharing


NnimKLY/edit?usp=sharing 

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

Música 
Al classroom hi trobareu la feina proposada. Codi d’accés:         
c32keyp 

Cultura i Valors Ètics 
La pandèmia del coronavirus: reflexions. 

1) Aspectes positius del confinament. Què hem après       
a valorar mentre restàvem tancats tot el dia a casa?          
Comenta, també si has trobat algun aspecte negatiu        
derivat d’aquesta situació. 

2) Durant aquest periode sentim a parlar molt de la         
gent gran, malauradament la més perjudicada pel       
virus, però també es fa esment d’altres col.lectius        
de persones i treballadors essencials: sanitaris,      
transportistes, treballadors del ram de l’alimentació,      
etc. Penses que totes aquestes persones se les        
valorava com es mereixen? O bé els teniem        
silenciats? Dóna la teva opinió. 

3) Tots ens hem adonat de com ha millorat la natura          
durant l’aturada mundial. Per què s’ha produït       
aquest fenomen? Hem de canviar els nostres hàbits        
de conducta per tal de no continuar degradant la         
naturalesa al ritme que s’està fent? Reflexiona la        
teva resposta. 

4) Quan tot torni a la “nova normalitat”...La nostra vida         
serà igual que abans de la pandèmia, o bé haurem          
après a canviar la nostra actitud envers els altres i          
envers el món natural i, en definitiva, a ser més          
humils en veure la fragilitat com a éssers humans?         
Fes-ne un petit comentari.  

 

 

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 
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https://drive.google.com/open?id=1h_mhzXY18pim-PPBUfskOXBLHb6qF7Id
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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 
 

Optativa: VIP 
lcardosa@xtec.cat 

Trobareu una activitat a Classroom 

Optativa: Recursos 
informàtics 

Seguim treballant google classroom.  

 


