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Pla de treball  18/22 de maig – 3r ESO 

    

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries dels ÀMBITS 

CIENTIFICOTÈCNIC, MATEMÀTIC I SOCIAL. De la resta de matèries aprofiteu per 

acabar les tasques que teniu pendents. 
 

 

MATÈRIES COMUNES 

 

 

Professor/a: Beatriz Martínez Pascual 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 3r ATD ESO 

Feines:   Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. Aquesta 
setmana farem una activitat de repàs de nombres naturals i enters. Recordarem també els 
canvis d’unitats i les potències. També es publicaran els enunciats de la tasca final. 

Tipus i data de lliurament: Dissabte 23 de Maig a les 21:00 via Google Classroom (heu 
de penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta). Per la tasca final, la data de 
lliurament és el divendres 5 de juny. 

 

 

Professor/a: Beatriz Martínez Pascual 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 3rA i 3rD ESO 

Feines:   Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. Aquesta 
setmana farem una activitat de repàs, centrada sobretot al que hem vist abans 
d’expressions algebraiques aplicades i corregirem les tasques de la darrera setmana. 
També es publicaran els enunciats de la tasca final. 

Tipus i data de lliurament: Dissabte 23 de Maig a les 21:00 via Google Classroom (heu 
de penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta). Per la tasca final, la data de 
lliurament és el divendres 5 de juny. 

 

 

Professor/a: Xavier Mansa 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 3rB i 3rC ESO 

FEINES: Aquesta setmana farem una activitat de repàs, centrada en el llenguatge 
algebraïc, saber interpretar-lo i aplicar-lo a la resolució de problemes. En la vostra classe 
del Google Classroom podreu trobar un pdf amb l’activitat. A més us proposem i adjuntem 4 

exercicis competencials que valdran el 30% de la nota del tercer trimestre. La data de 

lliurament d’aquests 4 exercicis competencials és el divendres 5 de Juny. 

TIPUS I DATA DE LLIURAMENT: Cal que feu fotos o escanegeu la llibreta amb els 

exercicis solucionats i que els pengeu al Google Classroom. Teniu fins el diumenge 24 de 

Maig a les 21.00 per entregar aquesta feina. 

El dia 25 de Maig, es penjaran a la classe de mates les solucions dels exercicis perquè us 
els pogueu corregir. Prèviament s’hauran valorat. 
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Professor/a: Pau Martínez (Ana Giner) 

Matèria: Biologia i Geologia 

Grup: 3r E 
 
FEINES: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 
TIPUS I DATA DE LLIURAMENT: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats. 
 
 
Professor:  Jordi Soler 

MATÈRIA: Biologia i Geologia 

Curs: 3r d'ESO B i D  
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 
TIPUS I DATA DE LLIURAMENT: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats. 
 
 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Cultura i valors ètics 
Curs: 3r ESO A 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu Al Google Classroom de la matèria i que té a 
veure amb els comportaments anti-ètics. 
Tipus i data de lliurament: Tasques del Classroom, fins al 22 de maig. 
 
 
Professor: Azucena Povill 

Matèria: Cultura i valors ètics 
Curs: 3r ESO B i C 
Feines: Seguir el continguts i realitzar les tasques que trobareu al Classroom relacionades 
amb la tecnologia i l’ètica.  
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 23 de maig. 
 
 
Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Cultura i valors ètics 

Grup: 3r D i E 

Feines: Anàlisi d’informació  i reflexió sobre les llums i les ombres del progrés. 
Tipus i data de lliurament: A través del Classroom fins el 29 de maig. 
 
 
Professor/a: Maky Caballero  

Matèria: Religió 

Grup: 3r.B 

Feines: Veure un vídeo i fer una reflexió sobre les Benaurances al Classroom  
Tipus i data de lliurament: 22 de maig 
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PROFESSOR:  Carles Juan 

MATÈRIA: Tecnologia 
CURS: 3r d'ESO C i D  
FEINES: Llegir i cercar informació al voltant de la màquina de vapor proporcionada pel 
classroom així com del propi llibre de text i realitzar un dibuix o esquema d’una màquina de 
vapor, conjuntament amb una breu explicació de no més de 150 paraules que ajudi a 
entendre el seu funcionament. Tot això ho trobareu degudament detallat al Classroom les 
feines que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 
TIPUS I DATA DE LLIURAMENT: Enviar les tasques a través del Google Classroom com a 
molt tard el dia 22 de Maig. 

 

PROFESSOR: Òsacr Simón 

MATÈRIA: Tecnologia 
CURS: 3r A 
Feina: Haureu de fer dos esquemes i una taula.  Els esquemes us serviran per conèixer les 
parts i les comparatives per conèixer similituds i diferències. A la taula heu de comparar, 
components, consum, soroll, durabilitat i contaminants   
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques mitjançant Google Classroom  com a molt 
tard el 29 de maig 
 
 
Professora: Josefina Ris 

Matèria: Física i Química 

Grup: 3r ESO A i C. 
Feines: Introduirem una nova manera d’expressar la concentració, la Concentració en 
massa(C) i caldrà fer els exercicis 29, 30, 31 i 32 de la pàgina 45 del llibre.   
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats. 
 
 
Professor/a: Mª Carmen Lorente 

Matèria: Ciències Socials 

Grup: 3rA, 3r D i 3r E  
Feines: Treballar els textos sobre el sector productiu.   
Tipus i data de lliurament: Al Classroom en els termes indicats. 
 
 
Professor/a: Azucena Povill 

Matèria: Ciències Socials 

Grup: 3r ESO B i C 

Feines:  Mirar el vídeo explicatiu de la presentació sobre el sector secundari, així com 
també els altres vídeos que hi enllaço, i fer les activitats de síntesi i de recerca que 
s’especifiquen. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins el 23 de maig. 
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Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 3r E  
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant el tema de resolució de problemes amb 
sistemes d’equacions i començarem a preparar l’examen de la tercera avaluació que farem 
el dilluns 25 de maig. 
En segon terme començarem a fer la tasca competencial avaluativa del tercer trimestre 
igual que el resta de grups de tercer. Podeu seguir les tasques proposades al classroom. 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 3r ATD  
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant el tema de resolució de problemes amb 
equacions, però en aquesta setmana farem servir per la resolució equacions de segon 
grau.. Podeu seguir les tasques proposades al classroom 
 
 
Professor/a: Miriam Ortiz  

Matèria: Tecnologia Grup: B i E  
Feines:  

1. Avançar el dossier de la recuperació dels trimestres anteriors disponible al 
classroom. 

2. Entregar el disseny de la joguina autòmata i el dossier de la Unitat didàctica de 
Mecanismes aquelles persones que no ho han fet encara. 

3. Fer la Tasca C6 "Màquines tèrmiques: La màquina de vapor". Llegir i cercar 
informació al voltant de la màquina de vapor proporcionada pel classroom així com 
del propi llibre de text i realitzar un dibuix o esquema d’una màquina de vapor, 
conjuntament amb una breu explicació de no més de 150 paraules que ajudi a 
entendre el seu funcionament. Tot això ho trobareu degudament detallat al 
Classroom.  

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques pendents i la tasca C6 a través del Google 
Classroom com a molt tard el dia 22 de Maig. 

 
Professor/a:Maky Caballero  

Matèria: Servei Comunitari  
Grup: 3r ESO 
Feines: Veure la pel·lícula LA BICICLETA VERDE  al classroom i fer una reflexió sobre  la 
situació i la lluita de les dones al món  
Tipus i data de lliurament: 22 de maig al Google Classroom 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura Clàssica 

Grup: 3r 
Feines: EL TEATRE CLÀSSIC. ELS AUTORS I ELS GÈNERES.  
A partir d'uns textos escollits de tragèdies i comèdies clàssiques, repassarem els trets 
caracteristics d'aquests dos gèneres i dels autors que els van conrear.  
 
Tipus i data de lliurament: 22 de maig al Classroom.  

 
Professor/a: Carles Juan 

Matèria: Informàtica 

Grup: 3r 
Feines: Realitzar les pràctiques de les figures 5 i 6 del sketchup que estan penjades al 
classroom 
Tipus i data de lliurament: 22 de maig al Classroom.  
 
 
Professor/a: Òscar Simón 

Matèria: informàtica 
Grup 3r: 
Feines: Tasca 2.1 Fer un peó amb Sketchup 
https://www.youtube.com/watch?v=g786ynUDGNo Si seguiu aquest tutorial no trobareu 
cap problema. (si tens ordinador) 
Tasca 2.2 Omplir la fitxa adjunta sobre la màquina de Turing, l'ENIAC i l'ordinador Mare 
Nostrum (si no tens ordinador) 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz i Mª Ángeles Guillén 

Matèria: Mediació 

Grup: 3r 
Feines: Aquesta setmana heu de reflexionar sobre algunes característiques de la mediació 
i de la figura del mediador contestant unes preguntes. 
Tipus i data de lliurament: pel Classroom abans del 22 de maig 
 
 
Professor/a: Azucena Povill 

Matèria: PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI (SERVEI COMUNITARI) 

Grup: 3r ESO (tots aquells alumnes que no han cursat l’optativa de SERVEI 

COMUNITARI o que encara no han fet el voluntariat) 
Feines:   Seguir les instruccions del Classroom per fer un projecte o activitat de Servei a la 
comunitat. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 29 de maig. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g786ynUDGNo
https://www.youtube.com/watch?v=g786ynUDGNo
https://www.youtube.com/watch?v=g786ynUDGNo
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Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Emprenedoria 

Grup: 3r 
Feines:   Més activitats sobre el tema “Com trobar feina” 
Tipus i data de lliurament: Al classroom fins el 29 de maig. 
 
 


