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PLANIFICACIÓ TASQUES 3r ESO 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Mirar el Classroom de la matèria (Codi: bb25scs). 
 
Visualitzar el vídeo que s’ha enviat dels sinònims (repàs). 
 
Lèxic. Activitats de sinònims totals, parcials i falsos sinònims. 
 
Activitats de CCBB nivell 4t d’ESO. 
 
Data màxima de presentació: divendres 27 de març, a les 22:55h. 
Cal copiar els enunciats de les activitats. 

CASTELLÀ Indicacions al classroom. 

ANGLÈS Al mateix classroom de la setmana passada trobaran la feina. 

MATEMÀTIQUES Indicacions al classroom. Programades 4 sessions. 
Farem classe online amb el Google Meet als grups A, B i C el dilluns i el dimarts, cada grup a la seva 
hora, per corregir els deures de la setmana anterior, resoldre dubtes i veure la teoria d’aquesta 
setmana. Adjuntaré document treballat al finalitzar cada classe, per si de cas hi ha alumnes que no 
han pogut fer la classe. Publicaré el link al classroom de cada grup minuts abans d’iniciar cada 
sessió. 

SOCIALS Mireu el classroom. Heu de fer un petit treball sobre el COLTAN. 
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 EDUCACIÓ FÍSICA Recomanacions d'hàbits saludables. 
1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, tipus circuit i amb 
varietat d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques bàsiques, és a dir, la força, 
resistència, velocitat i flexibilitat. 
 
2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia senzilla, ja que 
aquesta activitat, engloba un treball general de totes les capacitats físiques esmentades en el punt 
anterior. 
La dinàmica de treball seria en dies alterns, amb una durada de 30'- 45' per sessió. 
 
3. Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin. 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

Indicacions a través del correu oficial de l’escola. Acabar el tema de l’alimentació treballant  la 
conservació i manipulació dels aliments, els aliments transgènics i els trastorns de l’alimentació. 
Fareu un treball d’investigació de les intoleràncies al gluten i a la lactosa i farem els exercicis 
corresponents a aquest tema (5 sessions). 

FÍSICA I QUÍMICA Seguir indicacions de cada dia de classe al Google classroom (codi ucotgsz). Allà es proposaran 
vídeos explicatius, amb correcció d’exercicis, deures, classes virtuals... 

TECNOLOGIA 3r A: Classroom / 3r B: S’enviarà un correu als alumnes. 

RELIGIÓ Llegir pàgina 50 
Fer activitats 1 i 2 (document penjat al Classroom) 
Consultar Classroom (Codi: b5tz6wl) 

MÚSICA Indicacions al classroom.  

PROJECTE 

STEM/TALLER 

LABORATORIA 

STEM:  S’enviarà un correu als alumnes. 
 
TALLER DE LABORATORI: inclòs en el treball de Biologia que s’enviarà per correu als alumnes 

https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
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 TALLER D’ANGLÈS Al mateix classroom de la setmana passada trobaran la feina. 

TALLER DE 

CASTELLÀ 

Indicacions al Classroom. Continuar el projecte. 

ALEMANY Indicacions al classroom. 

EMPRENEDORIA Mirar Classroom de la matèria 

 


