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Flexible 31. L'alumnat pot aprofitar aquests dies per llegir el llibre de lectura de la 3a Avaluació (ja sabeu que podeu triar el que vulgueu,
i la majoria ja el teniu triat), i anar fent les preguntes que teniu de la FITXA DE LECTURA (les teniu apuntades a la llibreta des d'inici de
curs). Aquestes preguntes són: fitxa tècnica (nom llibre, autor, editorial, data i any d'edició, gènere literari), argument, personatges
principals i secundaris, tema (principal i/o secundaris), vocabulari (entre 5-10 paraules difícils),copiar un fragment que t'hagi agradat i
digues el perquè, comentari crític (5-7 línies, donant la teva opinió, i puntuació del llibre). Podeu enviar-me la Fitxa de lectura (format
Word o PDF) al meu correu electrònic. CALENDARI DE LLIURAMENT: després de Setmana Santa, entre el 14 i el 17/04/20. A partir del
19/04/20, farem altres activitats (ortografia, lèxic, articles d'opinió), organitzades de forma coherent i ordenada, evitant excessos
d'activitats, tenint en compte que teniu altres matèries. Pel que necessiteu, us poseu en contacte amb mi, per correu (jgaya@xtec.cat).
Ànims.
f34: podeu consultar el llistat de lectures a triar per al tercer trimestre i començar-ne una.
Els alumnes de 3r A poden aprofitar aquests dies per realitzar totes les tasques que tenen per recuperar matèries pendents d'altres
cursos o bé d'altres trimestres. En cas que no tinguin res pendent, recomanem avançar amb els quaderns i dossiers de Competències
bàsiques (català, castellà, anglès i matemàtiques), llegir i/o cercar informació vinculada als projectes del tercer trimestre (Agricultura i
mecànica). També poden aprofitar per fer una reflexió individual sobre el seu treball dins l'aprenentatge basat en projectes responent a
les preguntes d'aquest document: https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/15GDpG8Wk-PWthNpZuPPIceBX0d1c59pU/view?
usp=sharing. ATENCIÓ, ACTUALITZACIÓ DE LES NOVES TASQUES (24/3/20). al Google Classroom de l'àmbit de llengües,
trobareu totes LES TASQUES (DE TOTS ELS ÀMBITS) QUE S'HAURAN DE LLIURAR FINS AL DIA 3 D'ABRIL. TOTS
VOSALTRES HEU REBUT UN MAIL AMB LES DIRECTRIUS.

(24/3/20) NOVES
TASQUES AL
CLASSROOM

Flexibles 32 y 33: Del tema 4, haced los ejercicios nº 3,4,5, de la pg.91. Y los nº 6,7 y 8, pg.92.Resumen de la pg.93. Leer el texto de la
pg. 106 y hacer los ejercicios de la pg.107. Además leer el texto de las pg.110 y 111. Hacer los ejercicios nº 1,2,3 y 4 de la pg. 112.
Ejercicio 1, pg. 113. Ejercicios 2,3,4 y 5, pg.114. Ejercicio 6, pg. 115. Y todos los ejercicios de la pg. 116. Ya sé que parece mucho, pero
veréis que no os va a llevar mucho tiempo hacerlos. Por si os aburrís, podéis empezar también la lectura del tercer trimestre.
Flexible 31: Lectura del tercer trimestre: La sepultura 142. Y seguid practicando la sintaxis con páginas como: https://elvelerodigital.
com/apuntes/lyl/ejercicios_os2.htm
http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm
https://lenguayliteraturafacil.com/ejercicios-sintacticos-1/ (un test para comprobar vuestro nivel)
Y, por favor, no descuidéis la ortografía:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
Flexible 32 y 33: He creado un classroom para que podamos comunicarnos mejor a partir de ahora. El código es: tx6pf4
Lectura del tercer trimestre: La sepultura 142.
Y, por favor, no descuidéis la ortografía:
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm

31,32,33

Podeu treballar la comprensió lectora del Workbook (pages 9, 17, 25, 33, 41), així com les activitats de vocabulari extra també del
Workbook (pages 85 - 89). Fer pràctiques en exercicis interactius: http://www.edu365.cat/eso/angles/index.html. A més, podeu entrar a
la web https://elt.oup.com/student/oupesecondary/level03/?cc=global&selLanguage=en i fer les diferents activitats que es proposen per
al nivell de 3r (Grammar, Vocabulary, Videos, etc.). Entrega de tasques: atents al vostre correu electrònic (el de centre), ja que serà allà
on rebreu indicacions de tasques i entrega d'aquestes.

Novetat 23/03

Teniu les indicacions al classroom. (2kjkh7i)

GRUP A

Els alumnes de 3r A poden aprofitar aquests dies per realitzar totes les tasques que tenen per recuperar matèries pendents d'altres
cursos o bé d'altres trimestres. En cas que no tinguin res pendent, recomanem avançar amb els quadernets i dossiers de Competències
bàsiques (català, castellà, anglès i matemàtiques), llegir i/o cercar informació vinculada als projectes del tercer trimestre (Agricultura i
mecànica). També poden aprofitar per fer una reflexió individual sobre el seu treball dins l'aprenentatge basat en projectes responent a
les preguntes d'aquest document: https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/15GDpG8Wk-PWthNpZuPPIceBX0d1c59pU/view?
usp=sharing

31,32,33

Flexible 31: Repàs del tema d'equacions de primer i segon grau. Exercicis en el Google Classroom.
Introducció del Sistemes d'equacions: Pàgines 126 i 127. Exercicis pàgina 126 i 127: 6.1; 6.2 i 6.3.
Seguiment del Google Classroom com hem fet durant el curs que deixaré recursos del contingut.
Flexible 33: Repàs del tema 5 : Resolució d'equacions de primer i segon grau. Problemes amb equacions de primer i segon grau.Podeu Flexible 32. Tenim un
classroom amb codi
entrar a la següent pàgina web : https://esorecursosdematematicas.blogspot.com/p/1eso-mat.html i realitzar les següents activitats de
d'accés: 3h75tno
la unitat 06 : Ecuaciones : de la pàgina 9 a la pàgina 12. Poden contactar amb mi a través del correu jcalaf2@xtec.cat
Flexible 32: Repàs del tema 5 : Resolució d'equacions de primer i segon grau. Problemes amb equacions de primer i segon grau. Poden
fer els exercicis resolts de https://drive.google.com/file/d/1Hd8H2-3F4JBa569RCol3onxN7ehCSgaL/view?usp=sharing Poden contactar
amb mi mitjançant el mail asilva5@institutaltpenedes.cat

GRUP A

GRUP A

B, C, D

CIÈNCIES NATURALS:
BiG

AVISOS

Flexibles 32 i 33. Han de preparar les presentacions que es basen en fragments de les unitats de literatura 2, 3 i 4, ja sabeu tots quin
fragment us toca; les parelles i grups de tres esperem que puguin contactar per correu electrònic, WhatsApp o altres xarxes de l'àmbit
digital; l'ideal és que tingueu les presentacions preparades per al dia trenta de març.
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d'abril del 2020). El document es va actualitzant diàriament.

Els alumnes de 3r A poden aprofitar aquests dies per realitzar totes les tasques que tenen per recuperar matèries pendents d'altres
cursos o bé d'altres trimestres. En cas que no tinguin res pendent, recomanem avançar amb els quadernets i dossiers de Competències
bàsiques (català, castellà, anglès i matemàtiques), llegir i/o cercar informació vinculada als projectes del tercer trimestre (Agricultura i
mecànica). També poden aprofitar per fer una reflexió individual sobre el seu treball dins l'aprenentatge basat en projectes responent a
les preguntes d'aquest document: https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/15GDpG8Wk-PWthNpZuPPIceBX0d1c59pU/view?
usp=sharing

34

MATEMÀTIQUES

INDICACIONS I RECOMANACIONS PEL CONFINAMENT (16 de març a 11

B

Flexible 34: Repàs del tema d'equacions de primer i segon grau. Assoliment del contingut del temari: Pàgines 114 i 115, exercicis 5.18;
5.19; 5.20 i 5.25.
Apliquem el que hem après amb problemes. Pàgina 115 i 116: Exercicis 5.26; 5.27; 5.28; 5.28; 5.29.
Introducció del temari dels sitemes d'equacions: Lectura pàgina 126 i Exercicis 6.1 i 6.2.
Seguiment del Google Classroom on deixaré recursos dels dos temes.
Cal que revisin les tasques al Google Classroom conjunt de projectes. A part de preparar les recuperacions d'anys anteriors.
Recomanar als alumnes i les alumnes que han de recuperar el 1r trimestre que facin el dossier que vaig entregar del cos humà i a
la tornada del confinament posarem una data per entregar-me-lo. Si no tenen que recuperar res del 1r trimestre, que es dediquen a
avançar amb els quadernets i dossiers de Competències bàsiques (català, castellà, anglès i matemàtiques), llegir i/o cercar informació
vinculada als projectes del tercer trimestre (Agricultura i mecànica). També poden aprofitar per fer una reflexió individual sobre el seu
treball dins l'aprenentatge basat en projectes responent a les preguntes d'aquest document: https://drive.google.com/a/xtec.
cat/file/d/15GDpG8Wk-PWthNpZuPPIceBX0d1c59pU/view?usp=sharing . ALUMNES AMB L'ASSIGNATURA PENDENT DE 2n ESO:
Al Drive tenen penjat el dossier que hauran de respondre per poder fer l'examen i examinar-se amb èxit. Les preguntes de l'examen
surtiran del dossier. A més a més, hauran d'entregar el dia de l'examen el dossier perfèctament ressolt. Com entren al Drive? Doncs de
la següent manera: Projectes3@institutaltpenedes.cat / Unitats compartides / Curs 2019 - 2020 Treball per projectes / Carpeta: " 3r A " /
Carpeta: " Dossier recuperació assignatura física i química de 2n ESO.
Al Clashroom ( Carpeta 3r ESO ) tenen penjada tota la informació que necessiten: Dossier de teoria, Activitats, Lectures de la UD 3 "
L'essencial és invisible als ulls". Aleshores, el que han de fer és: Activitat 2, Activitat 3 ( apartat A,B i C) es penjarà com a data límit el
3 d'Abril. Aquestes activitats ja estaven proposades abans del confinament, però allarguem la data d'entrega fins el 3 d'Abril. Del
dossier de teoria ( basat en el llibre, com no posia ser d'altra manera), han de mirar-se el punt 2: Àtoms, Isòtopos i Ions i realitzar els
exercicis 5,6,7. Com es normal, poden i deuen consultar el llibre de l'assignatura. Desprès crec que podran fer l'activitat 5 i penjar-la al
clashroom el dia 7 d'abril. L'activitat 6 ( Radioactivitat ) es lliurarà el dia 14 d'Abril com a data tope a les 23:59h. L'activitat 9, és
recomana que vagen fent-la també per poder entregar-la, sense anar aclaperat, el dia de l'exàment per pujar nota. També hi han 5
Lectures recomanades i una lectura que han de fer ells per pujar nota de la UD didàctica. Doncs bé, qualsevol de les 5 lectures que
tenen ( per llegir evidentment) les recomane per aquest temps de confinament.
Grup B: els diré pel classroom la feina que han de fer cada setmana.
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B,C,D
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TECNOLOGIA

B,C,D

Grups C i D: Podeu visualitzar el vídeo sobre drogues que teniu al següent enllaç per acabar de completar la informació del sistema
nerviós: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/la-bala-de-laddiccio/video/515609/. Pareu especial atenció a les explicacions
sobre els centres de recompensa i l'addicció. A més us proposo un experiment a realitzar a casa vostra molt senzill per comprovar i
reflexionar sobre el sistema nerviós. Només necessiteu un clip i un regle. Feu les vostres hipòtesis abans de començar l'experiment i
després utilitzeu el vostre cos per comprovar-les! Aquí teniu l'enllaç del guió de l'experiment https://askabiologist.asu.edu/unexperimento-nervioso. Anoteu-ne els vostres resultats i repasseu els conceptes relacionats amb les neurones treballats a classe. El
tercer trimestre s'iniciarà amb el tema 7 (no es farà el tema 6). Per això, l'alumnat podria iniciar el dossier d'aquest tema. Es podria fer
una portada, tal i com fèiem al 1r trimestre, amb l'índex corresponent i iniciar la part teòrica. Es podria llegir el tema i començar a
treballar-lo a casa. El tema 7 es comentaria tot sencer a classe però només sortirien a examen els cinc primers apartats. Es podria
intentar fer un resum d'aquests cinc primers apartats. A la part dos del dossier es podrien fer alguns exercicis: pàgina 121, 1, 2, 6;
pàgina 123, 8, 9 i 11; pàgina 125: 15, 16, 17 i 19. A classe s'explicarà el tema des de l'inici, en cap cas aquesta feina substiruirà
l'explicació a classe. La feina del tema 7, un cop feta, es pot enviar al meu correu electrònic del centre: nsonet@institutaltpenedes.cat
// La feina dels resums i dels exercicis, ateses les circumstàncies, es poden fer amb ordinador o a mà i escanerjar-les (si es pot). La
feina és llarga i cal temps per fer-la, per tant, l'enviament no ha de ser immediat. Si algú té algun problema, que m'avisi pel correu
electrònic. Si hi ha cap dubte poseu-vos en contacte a través del correu electrònic esmentat abans.

Indicacions noves
24/03/2020

Els alumnes de 3r A poden aprofitar aquests dies per realitzar totes les tasques que tenen per recuperar matèries pendents d'altres
cursos o bé d'altres trimestres.
Fer els resums de cada apartat dels temes 5 i 6 del llibre de l'assignatura. Fer els esquemes dels temes 5 i 6 del llibre de l'assignatura.

Noves indicacions:
30/03/2020

Els alumnes de 3r A poden aprofitar aquests dies per realitzar totes les tasques que tenen per recuperar matèries pendents d'altres
cursos o bé d'altres trimestres.
Tots teniu accés als vostres treballs de Scratch puntuats i avaluats. Hi ha molta gent que no ha fet els dos treballs individuals que es
demanaven. Força gent té l'avaluació suspesa per culpa d'això. De cara a recuperar l'avaluació o simplement a pujar la nota promig del
curs tothom qui tingui treballs suspesos els ha d'arreglar o fer. Les pautes del que es demana estàn al full que us vaig donar. Si no el
teniu el trobareu clicant l'enllaç de la casella del costat.

https://drive.google.
com/file/d/1jTEZZl0TZZC
LcDS-vkOdHGblOoZ3L7-/view?usp=sharing

A
"Us proposem des del departament d´educació uns links per tal que us mantingueu actius aquests dies i no perdeu la forma física.
Esculliu la que més us agradi. Intenteu fer-ne almenys entre 3-4 per setmana:
https://youtu.be/L_W4F6_c2Jg STRON BY ZUMBA
https://youtu.be/v9aQWKt934c STRONG BY ZUMBA
https://youtu.be/eWjd8C2SB0Y STRONG BY ZUMBA
https://youtu.be/8DZktowZo_k ZUMBA PER BALLAR
https://youtu.be/9xVARu14G4A ZUMBA PER BALLAR

EDUCACIÓ FÍSICA

https://youtu.be/lh1UszyPHfk
https://youtu.be/Tu3l9iJrbiA

CROSSFIT A CASA
CROSSFIT A CASA

https://youtu.be/JIVuq0QR3os YOGA A CASA
https://youtu.be/a376zRhSXXI
YOGA A CASA
https://youtu.be/ORZqGpZguD0 YOGA A CASA
"
Treball sobre les BANDES SONORES.
Parts: 1.-Definició de BSO. 2.-Funcions de la música al cinema. 3.- Principals compositors de BSO. Explica tres exemples de BSO, una
de gènere de terror, una melodrama i una de ciència-ficció. Envieu la tasca en format pdf al correu: menxudomenechf@gmail.com
recordeu nom, cognom i grup-classe. Pel DIA 4 D'ABRIL. Treball de la cançó ANOTHER BRICK IN THE WALL. 1.-Biografia del grup
Pink Floyd. 2.-Veure el vídeo de la cançó i explicar-lo.3.-Explica la lletra de la cançó. Explica la música: veus, instruments, ritme i
caràcter. 4.-Explica perquè es va escriure aquesta cançó. 5.- Explica la relació entre el títo, El Mur i el motiu de la cançó.La feina me
l'envieu pel correu menxudomenechf@gmail.com.

MÚSICA

LLENGUA FRANCESA
LLENGUA ALEMANYA

OPT B C D

EMPRENEDORIA

OPTATIVA

Us donaré indicacions a través del Classroom. Poden contactar amb mi mitjançant el mail asilva5@institutaltpenedes.
cat

ALTRES OPTATIVES

CIVE B, C, D

Veure la pel.lícula "Sombras ocultas". Després fer la fitxa tècnica de la pel.lícula, i una redacció/reflexió personal de la pel.lícula, de 15
línies com a mínim.

A partir d´ara les tasques
estaran penjades al
Classroom. La primera
tasca ja està penjada en
data de 23-3-2020

Novetat 20/03

Us donaré indicacions a través del Classroom.
Afegiré recursos i activitats opcionals al Classroom. Per si algú no pot entrar-hi, el codi és: znq3ktt

Noves indicacions:
30/03/2020

