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Pla de treball  2/5 de juny – 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: María Méndez 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 3r B y C 
Feines: Aquesta setmana farem una tasca competencial final. Els enunciats ja es van 
publicar al Google Classroom la setmana passada. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 5 de juny a les 21:00 via Google Classroom.  
 
Profes 
sor/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 tasca competencial final de repàs de nombres naturals, enters i 
fraccions. Els enunciats ja es van publicar al Google Classroom la setmana passada. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 5 de juny a les 21:00 via Google Classroom (heu 
de penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta).  
 
 
Professor/a: Carles Juan 

Matèria: Tecnologia 
Grup: 3rC i 3rD  
Feines: Estudi del motor d’explosió: Motor de 4 temps, motor de 2 temps i motors dièsel. 
L’alumnat haurà de llegir les pàgines 76,77,78 i 79 del llibre així com veure les animacions i 
vídeos que es penjaran al Google Classroom i realitzar les activitats 18,19,20 i 21 de la 
pàgina 79. Al Classroom trobaran més informació al voltant de les sessions online a las 
que podran assistir voluntàriament. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 5 de juny via Google Classroom 
  
 
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 tasca competencial final, centrada sobretot en el tema d’equacions. 
Els enunciats ja es van publicar al Google Classroom la setmana passada. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 5 de juny a les 21:00 via Google Classroom (heu 
de penjar fotos o imatges escanejades de la llibreta).  
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Professor/a: Mª Carmen Lorente 

Matèria: Ciències Socials 
Grup: 3rA, 3rD i 3rE 
Feines: Farem 4 tasques relacionades amb els sectors productius. 
Tipus i data de lliurament: El lliurament es realitzarà a través del Classroom en els terminis i 
condicions indicats. 
 
 
Professor/a: Azucena Povill  

Matèria: Ciències Socials 
Grup: 3r B i C 
Feines: Després de veure l'últim dels recursos audiovisuals sobre els sectors econòmics 
(Sector terciari) haureu de fer un petit projecte de recerca sobre un objecte quotidià, analitzant 
tots els sectors econòmics pels quals ha passat fins arribar a les vostres mans. Trobareu les 
instruccions al Classroom de l’assignatura. 
Tipus i data de lliurament: Format lliure, via Classroom fins el 7 de juny. 
 

 
Professor/a : Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques  
Grup: 3r E 
Feines: Aquesta setmana farem l’examen proposat far dues setmanes. El farem el dimarts 
ja que el dilluns és festa. 
En segón terme continuarem fent  la tasca competencial avaluativa del tercer trimestre que 
entregareu divendres. Podeu seguir les tasques proposades al classroom 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques  
Grup: 3r ATD 
Feines: Aquesta setmana farem l’examen proposar far dues setmanes . Podeu seguir les 
tasques proposades al classroom 
 
 
Professor/a: Josefina Ris 

Matèria: Física i Química 
Grup: 3r ESO A i C 
Feines: Com funciona l’alcoholímetre? Llegir la pàgina 54 del llibre, copiar i contestar les 
preguntes 79,80,81 i 82 d’aquesta pàgina. 
Tipus i data de lliurament: Entrega al classroom en els terminis indicats. 

 
 
Professor/a: Pau Martínez 

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. 
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Professor/a: Jordi Soler 

Matèria: Biologia i Geologia 
Grup: 3r 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 
Grup: 3r A 
Feines: Realitzar les feines que trobareu al G Classroom de l’assignatura. 
Tipus i Data de Lliurament: G Classroom, fins al 7 de juny. 
 
 
Professor/a: Azucena Povill 

Matèria: Cultura i Valors Ètics 
Grup: 3r B i C 
Feines: Fer una reflexió al voltant de dues notícies relacionades amb l’ètica i la tecnologia 
vinculades a l’actual crisi sanitària. Trobareu els enllaços i tota la informació al Clasroom de 
l’assignatura.  
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 7 de juny. 
 
 
Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Cultura i valors ètics 
Grup: 3r D i E 
Feines: Reflexió sobre els problemes del món a partir d’un conte de García Márquez. 
Tipus i data de lliurament: Mitjançant el google classroom fins el 7 de juny. 

 
 
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. Continuar amb la tasca C6 "Màquines tèrmiques: La màquina de vapor" proposada en el 
Google Classroom. 
3. Els dossiers del Tema 3- Mecanismes, son molt millorables, en molts casos heu fet lo 
mínim. Cal que modifiqueu allò que us he dit i ho torneu a enviar. Recordeu que el dossier 
conta un 40% de la nota del trimestre i la nota del trimestre la tindré en compte per 
recuperar  l'assignatura. 
Tipus i data de lliurament: a través del Google Classroom com a molt tard el dia 5 de Juny. 
 
 
Professor/a:ÒScar Simon 

Matèria: Tecnologia Grup: A 
Feines:  
1. Avançar el dossier de la recuperació dels trimestres anteriors disponible al  
classroom. 
2. Acabar les tasques pendents. 
Tipus i data de lliurament: mitjançant el Classroom. 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura clàssica 
Grup: 3r 
Feines: Farem un Quiz sobre el teatre per repassar tot el que hem fet al llarg d’aquest trimestre. 
Tipus i data de lliurament: Feina de Classroom. Fins al 5 de juny. 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Emprenedoria 
Grup: 3r 
Feines: Mirar el vídeo de  L'Assemblea. “Una obra de Teatre + Fòrum sobre el cooperativisme. 
Teatre per la transformació social.” Fer l’activitat del classroom 
Tipus i data de lliurament: Classroom, fins el 5 de juny 
 
 
Professor/a: Carles Juan 

Matèria: Informàtica 
Grup: 3r 
Feines: Realitzar les pràctiques d’Sketchup número 7 i 8 que trobareu penjades al Google 
Classroom 
Tipus i data de lliurament: Mitjançant el Google Classroom com a molt tard el Divendres 5 de 
Juny. 

 
 
Professor/a: Òscar Simon 

Matèria: Informàtica 
Grup: 3r 
Feines: Acabar les pràctiques penjades al Classroom 
Tipus i data de lliurament: Mitjançant el Google Classroom com a molt tard el Divendres 5 de 
Juny. 
 
 
Professor/a:Maky Caballero  

Matèria: Religió 
Grup: 3r B 
Feines: Realitzar les 4 activitats penjades a Google Classroom sobre les dades de les principals 
religions al món  
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 5 de juny a les 21 hores 

 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Servei Comunitari 
Grup: 3r ESO 
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 5 de juny 
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Professor/a: Azucena Povill 

Matèria: PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI  
Grup: 3r ESO (tots aquells alumnes que no han cursat l’optativa 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. Codi de la classe: tbd2etb. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 5 de juny. 
 
 


