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ACTIVITATS I TREBALLS de 3r PER RECUPERAR. ESTIU 2016
•

Ciències de la naturalesa de 3r d’ESO: Biologia i geologia

Per poder fer l’examen de setembre hauràs de lliurar un dossier amb les següents
activitats:

Unitat 1: Explicació dels nivells d’organització de la matèria viva. Activitats de síntesi
pàg.:21 números:2 i 3.
Unitat 2: Activitats de síntesi pàg.:37 números: 3,4 i 7.
Unitat 3: Dibuix i noms de l’aparell digestiu i de les parts d’una dent. Explicació de:
faringe, esòfag, estómac, intestí prim i intestí gros. Activitats de síntesi pàg.:53
números: 4 i 5
Unitat 4: Pàg.: 56-57: Resum de l’aparell circulatori i de la sang. Dibuix del cor i posarhi els noms. Resum del sistema limfàtic. Resum de les malalties de l’aparell circulatori.
Unitat 5: Resum de les malalties de l’aparell respiratori. Activitats de síntesi pàg.:83
números:3, 5 i 7.
Unitat 6: Concepte d’excreció. Dibuix i noms del ronyó. Diferència entre excreció i
defecació. Activitats de síntesi pàg.:95 números: 1 i 6.
Unitat 7: Diferència entre acte voluntari i acte reflex. Resum de les malalties del
sistema nerviós i del sistema endocrí. Dibuix i explicació de les glàndules del sistema
endocrí. Activitats de síntesi pàg.:117 números: 1, 2 i 5.
Unitat 8: Dibuix d’un esquelet i de la musculatura humana amb els noms dels ossos i
músculs. Funcions del sistema esquelètic. Resum de les malalties i traumatismes de
l’aparell locomotor.
Unitat 9: Activitats de síntesi pàg.:153 números: 1 i 2. Explicació de totes les parts de
l’aparell reproductor femení i masculí. Resum de les malalties de l’aparell reproductor i
de transmissió sexual.
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•

Ciències de la naturalesa de 3r d’ESO: Física i química

Per poder fer l’examen de setembre hauràs de lliurar un dossier amb les següents
activitats:

Unitat 1. Pàgina 14 exercicis 3,4 Pagina 15 exercici 5. Pàgina 20,exercicis 3,6,7,9,10 i
les activitats de síntesi de la Pàgina 21

Unitat 2. Pàgina 27, exercici 2. Pàgina 29 exercici 3,4,5,6,7.pagina 31 exercici 8,9
Pàgina 34, exercicis 1 i 3,4,9,10,22. Pàgina 35, exercicis 4,10.
Unitat 3. Pàgina 42, exercicis 5.Pagina 44 exercici 9 .Pagina 45 exercicis
10,11.Pagina 46 exercici 3.Pàgina 51, exercicis de síntesi . Fer esquema canvis
d’estat pàgina 38.
Unitat 4.Pagina 57 exercicis 2,3.Pagina 59 exercici 6,Pagina 63 exercici 8.Pagina 66
exercicis 10,11.Pagina 67 exercici 13 Pàgina 70 exercici 6,7,8,9,13,14,27,28,
Unitat 5. Pàgina 75. Activitats de síntesi 1, 2, 3.Pagina 78 exercicis 7,8,9,10.Pagina
82 exercicis 5,6 17.Pagina 83 exercicis 3,5
Unitat 6. Pàgina 93, exercicis 7,8. Pàgina 94 exercici 9,10.Pagina 95 exercici
11.Pagina 98 exercici 21 Pàgina 99, exercicis 22,23 i 24,25,8 i 9.
Unitat 8. Pàgina 129 exercici 5,6 Pagina 139 exercici 5,6,7 . Activitats de síntesi 3, 4
(fent servir dibuixos moleculars amb colors),

BONES VACANCES
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DEBERES DE VERANO LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS CURSO :
3ESO
a) Tendrás que presentar las siguientes tareas el mismo día del examen de
recuperación de septiembre:

1. Elige una noticia de El Periódico, explica su estructura y contesta a las seis w
dobles a las que debe responder toda noticia.
2. Texto argumentativo: realiza una producción escrita de unas 120 palabras
sobre un tema de actualidad o de interés personal. Recuerda que es un texto
argumentativo y, por tanto, tienes que dar tu opinión.
3. Entra en la web edu365.cat>batxillerat>llengua i literatura> cronología
literatura española. Al final de esta página, aparece la sección relatos
breves. Después de leer varios de estos relatos, selecciona uno que te guste
y que entiendas bien y contesta las siguientes preguntas:
a)
b)
c)
d)

Breve resumen del argumento.
Nombre y características de los personajes principales.
Espacio y tiempo.
Narrador y punto de vista.
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Activitat d’estiu d’Educació Física:

Per poder presentar-te a l’examen de recuperació de setembre és necessari
portar el treball que hauràs elaborat durant l’estiu.
PART 1
Aquest treball consisteix en fer un registre de 20 dies d’activitat física. L’activitat
pot ser de tot tipus: jugar un partit de tennis, anar a córrer, nedar, anar amb
bicicleta, pujar o passejar per la muntanya, anar amb el caiac...
Cada dia d’activitat l’hauràs de registrar amb una fitxa i aquesta ha de tenir els
punts següents:
1. Explicació de l’activitat ( detallada ).
2. Ubicació de l’activitat ( amb mapa si cal ).
3. Pulsacions abans i després de l’activitat.
4. Fotografia fent l’activitat.
PART 2
1. Realitza, utilitzant l’ ordinador, el següent treball:
De les diferents unitats didàctiques treballades al llarg del curs, busca 5 activitats,
jocs o exercicis per millorar els aspectes tècnics,tàctics o físics. Tu decideixes.
- Ud Resistència
- Ud L’escalfament
- Ud Volei
- Ud Futbol sala
- Ud Tennis
- Ud Aeròbic

L’examen constarà d’una prova escrita amb els continguts treballats al llarg del curs.
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 3r d’ESO

3r d’ESO
A l’atenció dels pares dels alumnes amb les Matemàtiques suspeses:
El departament de Matemàtiques s’adreça a vostès per tal de fer-vos una reflexió
sobre els aspectes següents:
a) Els alumnes que han suspès les matemàtiques han de realitzar uns exercicis
del llibre indicats en aquest mateix full tenint en compte que disposen dels
exemples i les explicacions del propi llibre. Aquests exercicis s’han de realitzar
de forma que el resultat estigui justificat, és a dir, es vegi el procediment emprat
que els porta al resultat, un resultat sense justificar no es comptarà de cap
manera com fet.
b) Fer èmfasi en el fet que la vostra actuació en aquest tema és clau: com a pares
és molt important que superviseu que l’alumne treballi de la manera indicada a
l’apartat anterior.
El dijous, dia 1 de setembre, els vostres fills/es tindran una prova de
recuperació. Per poder-la realitzar, hauran de lliurar obligatòriament el dossier
de recuperació en una funda de plàstic o en un “fastener”. Cas de no presentarlo, perdran el dret a fer la prova de recuperació.
CC: Saber explicar tots els procediments emprats en la resolució dels exercicis
a realitzar.
Exercicis a realitzar:
Els problemes del tema 7 s’han de resoldre fent ús d’equacions i/o sistemes.
Tema 1: Nombres Reals
Pàg. 9 ex 1
Pàg. 10 ex 5, 6, 7, 8 (a les operacions combinades, vigilar l’ordre de les operacions)
Pàg. 22 ex 65, 67, 68
Pàg. 24 ex 1
Tema 2: Potències i arrels de nombres reals
Pàg. 27 ex 1, 2, 3, 4
Pàg. 28 ex 5, 6
Pàg. 31 ex 17 i 18
Pàg. 36 ex 31, 32
Pàg. 40 ex 1, 5
Tema 4: Polinomis
Pàg. 64 ex 5
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Pàg. 65 ex 10
Pàg. 66 ex. 15, 17
Pàg. 67 ex 21
Pàg. 68 ex 26
Tema 7 : Equacions. Sistemes d’equacions.
Pàg. 112 ex 3, 4, 5,7
Pàg. 113 ex 8, 9, 10, 11
Pàg. 115 ex 16, 17
Pàg. 116 ex 20, 21
Pàg. 119 ex 29, 30, 31, 32
Pàg. 120 ex 33, 34
Pàg. 128 ex. 9
Tema 10 : Figures i cossos geomètrics
Pàg. 171 ex. 4 (has d’aplicar el Teorema de Pitàgores)
Pàg. 174 ex. 9 i 10
Pàg. 175 ex. 11 i 12
Pàg. 182 ex. 33 i 34
Pàg. 183 ex. 36
Pàg. 186 ex. 2, 3 i 6
Tema 13: Funcions lineals i quadràtiques
Pàg. 224 ex 3
Pàg. 225 ex 6
Pàg. 226 ex. 9
Pàg. 229 ex. 14 (Troba l’eix de simetria i el vèrtex. Ajuda’t amb una taula de valors)
Pàg. 233 ex. 35 i 36 (estudia’t les característiques de les funcions lineals i
quadràtiques)

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Data d’impressió: 26/06/2017

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

3r ESO
3rs Feina d'estiu 2017

Pàgina 8 de 14
F011 V4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Palau Ausit
•

RECUPERACIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS

Per tal de recuperar les Ciències socials de 3R d’ESO al setembre hauràs de fer el
següent:
Fer les següents 50 activitats del llibre de text. Aquestes activitats les hauràs de
lliurar obligatòriament per poder fer la prova extraordinària de Ciències socials
de setembre:
Tema 1
Exercici 5 d’activitats pàg. 35
Procediment pàg. 38-39 s'ha de fer l'Aplicació.
Exercicis d’avaluació 1-3-4-5-7-8-10 pàg. 43
Tema 2
Exercici 3 d’activitats pàg. 62 - Exercicis d’avaluació 2-4-5-8-10 pàg. 71
Tema 3
Exercici 17 d’activitats pàg. 45 - Exercicis d’avaluació 1-4-5-6-8-10 pàg. 101
Tema 4
Exercici 11 d’activitats pàg. 126 - Exercicis d’avaluació 2-3-4-6-9 pàg. 133
Tema 5
Exercicis d’avaluació 1-2-3-4-5-7-8 pàg. 157
Tema 6
Exercici 16 d’activitats pàg. 177
Exercicis d’avaluació 1-2-3-4-5-6-7 pàg.183
Tema 7
Exercicis d’avaluació 2-4-6-7-8-9-10 pàg. 209
Presentar-te a la prova extraordinària de Ciències socials. A la prova sortiran 10
preguntes escollides entre les 50 anteriors.

Professorat de Ciències socials 3r d’ESO
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ANGLÈS

JANE HUDSON. OXFORD HOLIDAY ENGLISH 3r ESO
OXFORD. ISBN 978-0-19-401456-4
Lectures: Els alumnes que no hagin aprovat una o les dues lectures del curs hauran
de presentar les activitats del final del llibre de què es tracti i fer una petita prova sobre
el llibre. Podran tenir el llibre durant l’examen.
• El quadern d’exercicis que els alumnes han de fer porta en un quadernet a part
les solucions de les activitats. ÉS MOLT IMPORTANT QUE AQUESTES
SOLUCIONS QUEDIN SOTA LA CUSTÒDIA DELS PARES. Us preguem que
no permeteu als vostres fills copiar les solucions, ja que si ho fan les activitats
no els serviran per aprendre. Així doncs, és molt convenient que els alumnes
només tinguin accés a les solucions un cop hagin acabat cada unitat, i sota la
supervisió de la família. Penseu que per tenir dret a fer l’examen de setembre,
els alumnes hauran de lliurar el quadern d’exercicis amb totes les activitats
fetes. Tanmateix, aquestes activitats només es tindran en compte en cas que
l’alumne tregui una nota superior al 4,0 a l’examen.
HAVE A NICE SUMMER HOLIDAY

• Música
Els alumnes de 3er ESO han de portar al setembre el quadernet de música complert
des del tema 1 al 7 i realitzar l´examen de recuperació.
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LLENGUA CATALANA I LITERATURA ESO 3

DEURES D’ESTIU
LLENGUA CATALANA I LITERATURA ESO 3
A) OPCIONALS: PER A AQUELLS QUE APROVEU LA MATÈRIA ☺
Benvolguts alumn@s,
Com diu el refrany, a l’estiu tota cuca viu ! I és que el temps de les vacances és molt desitjat i
ple de projectes: viatges, dies de platja, visitar els avis... Ara bé, la vostra formació no acaba
finalitzat el curs escolar, així que us encomano una petita tasca perquè no us oblideu de la
vostra professora. Espero i desitjo que la realitzeu amb entusiasme i cura i en gaudiu tant com
penso que us pot engrescar. Sobretot, no la feu amb presses ni de qualsevol manera, penseu
que serà la vostra primera nota de català del proper curs. Bones vacances!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: de les següents tres opcions, elegiu-ne una. Penseu-la bé,
recordeu que si en trieu una que us agradi especialment sempre en gaudireu i n’aprendreu
més.
• OPCIÓ A: elegeix un MÍNIM DE DOS llibres de lectura i realitza’n la fitxa seguint el
model treballat al llarg del curs; pots consultar l’esquema de la narrativa. Si t’agrada
molt llegir en pots elegir més. Hi hauràs d’ indicar les dades bibliogràfiques bàsiques
(títol, autor, editorial i any d’edició), un resum de la història (al voltant de 20 línies), la
descripció dels seus protagonistes i de dos personatges secundaris, esmentar a quin
gènere literari pertany tot justificant la teva resposta i finalment, fer-ne una valoració
crítica. Pots trobar un munt de lectures recomanades als següents webs:
1. www.xtec.cat/edu365 (llengua catalana/ESO/lectures) On disposes de dossiers
especials per cada lectura.
2. www.quellegeixes.com

•

OPCIÓ B: realitza el dietari del teu viatge on hi expliquis els llocs més bonics,
interessants o divertits que hagis visitat. De cada lloc especial que visitis, n’hauràs de
fer una descripció i explicar-ne una anècdota. Sigues creatiu. Pots usar folis de colors,
enganxar-hi fotos, imaginar-te històries de la gent que hi viu o hi ha viscut... És un
treball molt maco que segur t’agradarà conservar per rellegir-lo quan siguis gran. Si no vas
enlloc, també el pots adaptar i fer-ne un diari d’estiu.
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OPCIÓ C: elegeix una notícia a la setmana que t’hagi cridat l’atenció i redacta-la
explicant els fets amb les teves pròpies paraules. N’hauràs de fer un total de sis. No
t’oblides d’encapçalar-les amb el titular corresponent i de citar el periòdic i la data de
la notícia original.

B) OBLIGATORIS: PER A AQUELLS QUE HEU DE REUCUPERAR LA MATÈRIA
AL SETEMBRE.

NOTA IMPORTANT: Les següents tasques s’han de presentar en un
dossier segons la normativa treballada a llarg del curs. És condició sine
qua non presentar aquest dossier el dia de la prova extraordinària per
poder realitzar l’examen.

• Realitzeu completament la Unitat 9 del llibre de text.
• Realitzeu completament l’apartat Comprensió i expressió de les unitats 1 a la 8
del llibre de text, ambdues incloses.

• Realitzeu completament l’apartat Ortografia de les unitats 1 a la 8 ambdues
incloses.

• Realitzeu un esquema de la teoria més totes les activitats corresponents de
l’apartat Lèxic de les unitats 1 a la 4; ambdues incloses.

• Realitzeu, de nou, el dossier especial de verbs.

C) OBLIGATORIS: PER A AQUELLS ALUMNES QUE HEU REALITZAT EL CURS
AMB UN PI (independentment de la qualificació final obtinguda)
• Realitzeu completament l’apartat Comprensió i expressió de les unitats 1 a la 8
ambdues incloses del llibre de text.
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• Realitzeu completament l’apartat Ortografia de les unitats 1 a la 8 ambdues
incloses.

• Realitzeu un esquema de la teoria més totes les activitats corresponents de
l’apartat Lèxic de les unitats 1 a la 4; ambdues incloses.

• Realitzeu, de nou, el dossier especial de verbs.

•

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r E.S.O

Recuperació per setembre

1a Avaluació
1. Fes una esfera una piràmide i un cub amb clarobscur fent servir la llum com a
element de de creació de volum.
2a Avaluació
1. Fes una rajola hidràulica de 10 X 10 fent servir 3 colors plans.
3a Avaluació
1. Fes un edifici fent servir l'eix isomètric i pintal en un full a4
2. Fes una peça inventada amb l'ús del eix isomètric d'una alçada de 8cm
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DEPARTAMENT TECNOLOGIA 3r

ESO

Alumnes i famílies:
Des del departament de TECNOLOGIA us lliurem una sèrie d’activitats que s’hauran de fer
aquest estiu per tal de treballar i consolidar els continguts d’aquest curs.
Aquestes activitats són obligatòries per aquells alumnes que han suspès la matèria i es
volen presentar a la convocatòria de recuperació de setembre. S’hauran de presentar, fets a
mà, en un portafolis o fastener el dia de la recuperació. Si no es presenten les activitats no es
podrà fer l’examen.
La feina consistirà en fer una sèrie d’exercicis i feines del seu llibre de text, els quals són:
Unitat 1:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 23.
- De la pàgina 24, exercicis 19, 27, 28 ,30.
- Dibuixa un esquema, assenyalant les seves parts, d'una central tèrmica de combustió (pàgina
15) i d'un aerogenerador (pàgina 20).
Unitat 2:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 55.
- De la pàgina 56, exercicis: 13, 14, 19. i de la pàgina 57, exercicis: 22, 23, 26, 28.
- Dibuixa un esquem, assenyalant les seves parts, d'una màquina de vapor (pàgina 49).
- Dibuixa els següents mecanismes: Pinyó-cremallera, Biela-manovella , lleva-seguidor.
Unitat 3:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 77.
Unitat 4:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 103.
Unitat 5:
- Copiar esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 129.
- De la pàgina 130, exercicis: 24, 25.
- Digues els avantatges i els problemes d'Internet (pàgina 112).
Unitat 6:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 153.
- Enumera i explica els elements d'una pàgina web (pàgina 138)
Unitat 7:
- Copiar l’esquema i el vocabulari de la unitat (amb les definicions) de la pàgina 177.
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