Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Pla de treball 25/29 de maig – 3r ESO
**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries dels ÀMBITS
LINGÜÍSTIC I ARTÍSTIC. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que
teniu pendents.
MATÈRIES COMUNES
Professor/a: Aníbal Ledo
Matèria: Castellà ATD
Grup: 3r ESO ATD
Feines:
Esta semana vamos a realizar unas tareas a partir del visionado del video de la canción
“Volar” de MACACO, que puedes ver en este enlace:
https://youtu.be/PvA5AOMsNsA
La canción (y la poesía) que llamamos “lírica” es un género en el que las palabras y la
música pretenden transmitir sentimientos, emociones y vivencias. Además, el videoclip que
acabas de ver pretende acompañarlas de imágenes evocadoras que asocian esas
emociones con una historia.
En el classroom encontrarás una serie de preguntas para intentar analizar esta canción y
sus recursos expresivos y también la historia que nos explica el video.
Tipus i data de lliurament: enviar per correu a: aledo@iesffg.cat Data límit 30 de maig.

Professor/a: María Jesús Ruiz
Matèria: Llengua castellana
Grup: 3r Eso A, B, C, D, E
Feines: Fer un PowerPoint basat en qüestions de literatura. Instruccions a Google
Classroom.
Tipus i data de lliurament: via classroom en els terminis indicats.

Professor/a: Xavier Belenguer
Matèria: Llengua Catalana
Grup: 3r ESO
Feines:
Durant aquests dies acabarem qüestions que tenim pendents i farem la
planificació d’un viatge..
Tipus i data de lliurament: tota la informació i els terminis de lliurament seran al drive del
grup.
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Professor/a: Montserrat Cano
Matèria: Català
Grup: 3r ATD
Feines: Preparar un itinerari pel territori català seguint les instruccions penjades al
classroom.
Tipus i data de lliurament: diumenge 31 de maig.

Professora: Laura Estrague
Matèria: Anglès
Grups: 3rB-3rC-3rD-3rE
Feina: Continuar amb el projecte de vídeo: Video project: “My life in quarantine”
Data límit: 29 de maig.

Professora: Mónica Pinto
Matèria: Anglès
Grup: 3rA
Feina: Continuar amb el projecte de vídeo: Video project: “My life in quarantine”
Data límit: 29 de maig.

Professor/a:Òscar Simón
Matèria: Tecnologia
Grup: 3rA
Feines: Acabar les tasques pendents
Tipus i data de lliurament: Per classroom 29/05/2020

Professor/a: Ramon Miró
Matèria: Ed. VIP
Grup: A B C D E
Feines:
Tipus i data de lliurament 30 - 5 - 20 per email.
A molts us falta presentar els treballs, si voleu aprovar el tercer trimestre heu de presentar
els treballs d'acord, ànims.
Exercici per pujar nota pels alumnes què heu entregat els 3 exercicis.
1) Fer 6 fotografies sobre poesia visual o metàfores visuals (Joan Brossa i Chema Madoz),
presentar les fotografies en un Word, cadascuna amb el seu títol.
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MATÈRIES OPTATIVES
Professora: Susana Báez
Matèria: Alemany
Curs: 3r ESO
Feines:
Grup classe: Revisió Modalverben
Hobbys
Kahoot!
Fit in Deutsch A1: Schreiben (Test 4)
Tipus i data de lliurament: Heu de lliurar les tasques en els terminis indicats al Classroom.
Professor/a:Òscar Simon
Matèria: Informàtica
Grup: 3r
Feines: Disseny extern d’un habitatge https://youtu.be/v5iv5PkJeto
Tipus i data de lliurament: 29M Classroom

Professor/a: Cristina Lucerón
Matèria: Francès
Grup: 3r ESO
Feines:
Realitzar la tasca final que trobareu al classroom. Llegir atentament les
instruccions sobre què s’ha de fer i com s’ha de presentar.
Tipus i data de lliurament: Entregar a través de classroom com a molt tard el divendres 29
de maig.

Professor/a: Cristina Oliver
Matèria: Música
Grup: Optativa: Com sona l’ESO 3er ESO
Feines: Has de fer “alguna cosa artística” i tens 3 opcions:
1) Fes un TIK TOK divertit o que mostri com ha estat el teu confinament
2) Fes una foto que mostri com ha estat el teu confinament
3) Comparteix una cançó que t’hagi ajudat a passar millor el confinament
Pot fer 1, 2 o 3, tu mateix/a…!
Tipus i data de lliurament: enviar per correu a: coliver7@iesffg.cat Data límit 29 de maig.

Professor/a: Azucena Povill
Matèria: PROJECTE D’APRENENTATGE SERVEI (SERVEI COMUNITARI)
Grup: OBLIGATORI PER TOT L’ALUMNAT DE 3r d’ESO (excepte per aquells que ja han
fet el voluntariat abans del confinament!)
Feines: Seguir les instruccions de la tasca 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.
 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat

