PROPOSTA DE TASQUES A REALITZAR 3r ESO (MARÇ 2020)
LL. CATALANA

LL. CASTELLANA

LL. ANGLESA
LL. FRANCESA

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
- Lectura del llibre Marina, de Gemma Pasqual [S’ha d’haver llegit pel 14 d’abril]
A més a més (important per a qui hagi de recuperar literatura i/o Tirant lo Blanc)
 Per a qui encara hagi de recuperar literatura del primer trimestre — tots i totes teniu les activitats corregides – aprofiteu
per repassar les qüestions [completar-les i/o refer-les en cas que no estiguessin bé]
 Per a aquells/-es que hagin de recuperar Tirant lo Blanc — Tots i totes teniu les qüestions per preparar i estudiar, rellegint
les parts del llibre treballades a classe; també són al Moodle, per si de cas. Aprofiteu per rellegir i, fins i tot, fer-les per
escrit; així us serà més fàcil el control de recuperació.
- Leer el libro: "El lazarillo de Tormes"
- Del libro de clase de Lengua:
- Leer las páginas: 316-317
- Hacer las actividades de la página:318 en hojas aparte.
- La feina està penjada al bloc de 3r d’ ESO del web de l’ escola http://eso3-pedagogium-cos.blogspot.com/
- Grup Nathalie: Exercicis de la pàgina 38 (livre de l'élève) i els exercicis.13-14-15 de la pàg 10 (cahier d'activité)
- GRUP ADRIEN: Llegir i fer exercicis 48,49,50,51 (livre de l'élève) i els exercicis pàgs 54,55,56,57i 58 (cahier d'activité)
- GRUP CARMEN: Page 37, activités 3 et 4, page 38, activités 5 et 6, page 39, activité 10 (livre de l'élève) et p. 10, activités 13 et 14 ;
p. 11, act. 15, p. 11, act 16, - p. 11, act 19 et 20 (cahier d'activité)
[1] Important - Les activitats del “LIVRE DE L’ÉLÈVE” es faran a
la llibreta, copiant-ne els enunciats. Llegiu primer les explicacions de gramàtica al respecte de cada punt.
- PER TOTS ELS GRUPS:
Expression écrite
Écrivez un journal « intime » pendant cinq jours de permanence à la maison. Vous pouvez choisir ce que vous voulez expliquer (il
ne faut pas dire la vérité, vous pouvez inventer !). Faites attention aux temps des verbes employés, adaptez-les à ce que vous
dites. Ne vous répétez pas, soyez créatifs et n’oubliez pas de mentionner des sensations, des états d’âme, des opinions… et bon
courage !
(Escriviu un diari personal de cinc dies d’estada a casa – no cal que siguin seguits-. Decidiu què voleu explicar, no necessito saber
detalls íntims, podeu inventar. Feu atenció als temps dels verbs que utilitzeu, useu un vocabulari variat, i adapteu-los a allò que
digueu. No us repetiu, tingueu imaginació i no oblideu esmentar sensacions, estats d’ànim, opinions... i ànims!) [Hauria de tenir
entre 60 i 80 mots per dia, aproximadament]

MATEMÀTIQUES

BIOLOGIA I GEOLOGIA
FÍSICA I QUÍMICA
TECNOLOGIA
C. SOCIALS

ED. VISUAL I PLÀSTICA
CULTURA I VALORS ÈTICS

ÀMBIT MATEMÀTIC
-De la carpeta de Matemàtiques: Fot. 78 i 79. També fot. 31 i 32 (aquestes dues són passatemps)
-Del llibre. Pàg 75 exercici 13 i de la Pàg. 83 exercici 55.
- L’ alumnat que fa Reforç i Adaptació Curricular fer les fotocòpies que no estiguin fetes dels conceptes ja treballats.
- Cossos geomètrics: (Presentar en format DinA4)
1. Triar un envàs i examinar la seva forma; Fotografia de l’envàs; Dibuix del desplegament de l’envàs; Càlcul de l’àrea total
desplegada ; Volum de l’envàs utilitzat.
2. Construcció d’un cos geomètric.
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC
- Estudiar pel control de l'aparell circulatori.
- Acabar les activitats pàg 70 n°26, n°30 i n°31 a la llibreta
- Llegir i resum a la llibreta de l’ AMPLIA pàg 71 L'electrocardiograma
- Fer la feina encomanada els darrers dies de classe. Acabar exercicis dissolucions.
- Enllaç a la feina
ÀMBIT SOCIAL
- Fer i acabar el Projecte d’ investigació proposat de cultures precolombines.
- Situar en un mapa polític els diferents països d’ Àsia i a la llibreta fer el llistat amb la seva capital. Estudiar-ho.
- TEMA 9: Llegir, entendre i subratllar les pàgs 226, 227, 228 i 229 del llibre de text. Fer esquemes (com sempre) , les claus per
estudiar de les pàgs 227 i 229 (tot a la llibreta)
- També recomano veure aquest documental sobre l’ ART DEL RENAIXEMENT:
https://www.youtube.com/watch?v=aNPhFhczI-g
ÀMBIT ARTÍSTIC
- Acabar la làmina iniciada en la darrera classe.
ÀMBIT DE CULTURA I VALORS
- Respondre a la llibreta a les preguntes de les dues primeres pàgines de la Unitat 3. (pels que no l'hagin fet)

