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CURS 3r ESO
Tots els materials, recursos i activitats que trobeu en aquesta pàgina són de caràcter voluntari i no avaluables. Us demanem que aneu fent el 
màxim possible per no perdre el ritme. Per qüestions de temps, no podem oferir-vos una presentació millor. Preguem que accepteu les disculpes.

RECOMANACIÓ A LES FAMÍLIES: prepareu un horari amb els vostres fills de manera compatible amb el vostre confinament (cadascú pot venir 
circumstàncies diferents). Assegureu-vos que dediquen un temps raonable a aquestes propostes. Condicioneu un lloc a casa on els pogueu fer 
un seguiment.  Prioritzeu les activitats en què no calgui ordinador o mòbil. Respecteu l'horari de treball sense interrompre'ls i, en acabat, 
demaneu que us expliquin què han après.

COMPARTIU AQUEST MISSATGE AMB D'ALTRES FAMÍLIES QUE NO L'HAGIN REBUT

MATÈRIA TIPUS
Anglès Lectura

3r ESO
SB module 3 A, B, C
Vocabulary lists A, B, C. Reading+activities A, B, C

Anglès 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1jknPynVCSOIwqB_QEnjVslCdcd7w-usy
Aquestes activitats es poden realitzar de forma voluntària. No seran avaluables.

Castellà Lectura
3r ESO, Batxillerat
Los dos Mitos de Ovidio correspondientes al  mes de abril para 3º ESO (Grupo 6)
Lectura de los 2 mitos de abril (Grupo 6) y realización del trabajo según guion habitual.
Lectura de La vida es sueño de Calderón para  la Modalidad de Literatura 2º de Bachillerato
Leer la obra de Calderón de la Barca y buscar información general(versificación, personajes, temas, estructura, 
interpretación...)sobre  la misma.

Castellà 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1EaSmu9pfbySJNzq-TZY7qtpZZ4qfbXEL
Crear un final alternatiu.

Castellà 3r ESO
https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk3NzU4OTY3Njda/tc/NTM2Mjk2NDMzOTBa
CULTURA CLÀSSICA: Visionament d'una pel·lícula i realitzar la fitxa.



Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
http://www.edu365.cat/eso/catala/index.html
En aquesta pàgina teniu jocs per aprendre la llengua,  podeu fer Glops, Gali, Mud de mods, aventurat amb l'ortografia, aixi 
podeu anar repassant
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html
en aquest link teniu activitats variades de més assignatures
Lectura
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html

Català 3r ESO
Lectura d'Ibsen
http://www.edu365.cat/eso/catala/lectures/enemic/index.htm
Feu les tasques que es proposen en aquest enllaç per començar la comprensió lectora d'aquest fabulós llibre d'Ibsen.
Un enemic del poble. 

Ciències Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO
https://drive.google.com/drive/folders/1jGI9zUO-_OaCX9RCgwLjUHjbcOeHpJSF
Fer les activitats del tema Aparell Circulatori

Ciències 3r ESO
https://drive.google.com/drive/folders/1YSUt1QWggzazZiyD83FhjcgbBDV42NcR   
A dins la carpeta  hi ha les explicacions pertinents

Ciències 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1xnzVWVaZ8vHH_18gal7Etwe_HTeXDYhb
3r ESO Biologia. Al document adjunt hi ha diverses activitats per fer durant aquests dies. Hi ha opció de fer activitats sense 
internet (del llibre) i d'altres amb internet. 

Ciències 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1QdQy-MnDID9XzRfbbA0sJhV4MXXkAEC_
Les instrucciones són al fitxer.

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions
Entreu a l'enllaç i visualitzeu i feu les activitats



Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO
https://drive.google.com/file/d/0B1aTkkEssCFMNllQRVNSakc2YlQzNHlCX2xaZ3BBa2NuaEo0/view
FEINA 3r F

Català: fer una carta personal i una de formal explicant com et sents i què fas aquests dies. També pots parlar de les coses o 
persones que trobes a faltar. (mínim 12 línies). 
La carta personal anirà dirigida a mi i la formal a l’alcaldessa de Cunit. 

Abans has de llegir i fer un resum de la teoria que trobaràs a les pàgines 36-41 del dossier de la següent pàgina web. 
https://drive.google.com/file/d/0B1aTkkEssCFMNllQRVNSakc2YlQzNHlCX2xaZ3BBa2NuaEo0/view

Si aquest enllaç no funciona, trobaràs el mateix dossier a http://tipologiestextualsonline.blogspot.com/2015/05/la-carta.html 
a l’apartat on diu “webgrafia” cap al final de la pàgina. 

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
https://www.duolingo.com/
Recomano treballar la pàgina de duolingo entrant amb el vostre pefil i així jo puc rebre la informació dels que heu realizat 
tasques a duolingo.
https://agendaweb.org/
Aquí teniu una pàgina web amb molts recursos per treballar molts aspectes de la llengua anglesa.

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://classroom.google.com/c/NDM2ODExODQ5NTJa

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST
Realitzeu aquest qüestionari per la matèria d'orientació i envieu els resultats el meu correu.

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO, 4t ESO
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
MIRA EL VIDEO. EN PARLAREM AL TORNAR
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1XNmfsAReLyx8DnIkrwzKl4AMW8qQV0_i
AL DOCUMENT VENEN LES INSTRUCCIONS

Diversitat 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=17QXFQ02rxTXKk7gnzoH0a_imLSBWO8c6
Us passem el dossier del projecte que treballarem a partir d'ara. Ho podeu respondre al mateix document i quan el tingueu 
acabat ens l'envieu, també el podreu trobar al Classroom.



Diversitat 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1TKoDf4D3ByLAcZ09_8ZAMYSlKC8v51bo
Aquesta feina és per anar avançant a Ràdio, llegiu-vos la teoria i feu les activitats, la més important és la de realitzar una 
entrevista (aprofiteu per parlar amb els vostres!!) Aquesta feina i altres recursos les trobareu al Classroom).

Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
3r ESO, 4t ESO
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
MIRA EL VÍDEO DE LA CAMPIONA DEL MÓN DE BÀDMINTON
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1ZA4ql-BkpnO6ohIVDOwqbqZPt0NDZHwO
REALITZA ELS EXERCICIS. AL DOCUMENT VE TOT EXPLICAT

Educació Física 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1OJmu3mj7kGFwadNjyykJmx438MfzRrjh
Aprofitem a practicar exercici físic i entrenar dins de casa!

Expressió 3r ESO
https://drive.google.com/open?id=1XygllivJ_MwZBjajO3AUqskNL1NTng2c
Llegiu, mireu els vídeos, i a animar!

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://www.youtube.com/watch?v=NILWf4UaJAo
 Tema 9, llegir primer. Visionar documental i anotar dubtes. GRUPS C-D-E
https://www.youtube.com/watch?v=7X7c-qSuFEE     
Tema 10, llegir primer. Visionar documental i anotar dubtes.   GRUPS C-D-E

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://aulasocialscunit.blogspot.com/2020/01/ciencies-socials-sectors-economics.html
Alumnat de Geografia i Història de 3rA i 3rB: Lectura i apunts de l'apartat del turisme (sector terciari; buscar en la presentació 
de powerpoint). Es recomana prendre apunts i veure els vídeos.
https://docs.google.com/document/d/14A-DoLXGQrJNp9P21UgDKVRgzrcrRHZS3ljjffZ3IRw/edit?usp=sharing
Lectura de l'article  i resposta a les preguntes.
https://www.youtube.com/watch?v=oheVWGHdoHA
Mireu el vídeo i reflexioneu sobre quins aspectes positius i negatius genera aquest tipus de turisme? Quin tipus de turisme 
creus que tenim a Cunit?



Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://www.lavanguardia.com/vida/20200315/474144991175/confinamiento-coronavirus-covid-19-ocio-sierra-pirineo.html
Cultura i valors 3r ESO
Llegiu l'article i reflexioneu/responeu les següents qüestions:
1. Com valores l'actitud de la gent que desobeeix les instruccions del confinament?
2. Com esteu complint tu i la teva família amb les instruccions? T'està sent dur? Què és el més complicat de tot plegat?
3. Creus que hi ha col·lectius de persones que estan patint més les restriccions i la situació que unes altres? Quines són?
4. Quins aspectes positius creus que podem treure d'aquesta situació?

Matemàtiques Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://classroom.google.com/
Optativa Matemàtiques 3er- Codi de la classe:  yeseijn

Matemàtiques 3r ESO
https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/analyzing-categorical-data
Benvolgudes i benvolguts alumnes, en aquest enllaç trobareu explicacions i activitats dels dos darrers temes del llibre, 
d'estadística. No tenen res a veure amb el que hem fet però sí que forma part del currículum de tercer i que us pot anar bé 
per a futurs cursos (com el tema de successions que vam fer just abans de Nadal!). Qui ho vulgui i pugui, agrairia que em 
fessiu arribar per mail una fotografia del resum final que us dona a l'acabar els 3 qüestionaris i la prueba de unidad . 
Repeteixo i poso ènfasi en que no posaré notes! Només és informació! Per últim, recordeu que és molt important quedar-vos 
a casa aquests dies! Fins aviat, Jaume

Tecnologia Enllaç a una pàgina web amb recursos
3r ESO
https://www.slideshare.net/Wofilla/mecanismes-de-transmissi-de-forces-i-moviment
Mirar les diapositives de la presentació: "Mecanismes" i intentar realitzar els exercicis que hi surten.


