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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
3r ESO E 

Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre. 
Les tasques indicades són obligatòries per a l’alumnat amb la matèria suspesa i opcionals per a 
l’alumnat amb la matèria aprovada. La feina encomanada de les matèries de Llengua Catalana, 
Llengua Castellana i Matemàtiques és obligatòria per a tot l’alumnat. 
 

                    
 

MATÈRIA:  
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
1.Retallar una notícia d’un diari o una revista i enganxar-la a la llibreta. Contestar les preguntes següents: 

Títol de la notícia: 
Subtítol de la notícia: 

Autor: 
Diari o publicació: 
Data de la notícia: 

Escriure el significat del diccionari de 5 paraules que no entenguis: 
Resum de 4 ó 5 línies de la notícia: 

Opinió personal de la notícia. Si t’ha agradat i per què: 
Redacta una notícia sobre alguna cosa que t’hagi passat aquest estiu: 

2.Agafar un anunci o una publicitat d’un diari o una revista i enganxar-lo a la llibreta. Llegir-lo i contestar aquestes preguntes: 
-Producte que s’anuncia: 
-Frase o slogan que es repeteix en l’anunci: 
-Escriu el text sobre els beneficis que produeix el producte: 
-Escriu el significat de dues paraules que no entenguis de l’anunci: 
-Descriu i explica la fotografia o dibuix del producte: 
-Escriu què opines sobre quest anunci. Si t’ha agradat i per què: 
-Redacta un anunci semblant sobre un producte inventat per tu: 
3.Fes una llista de cinc programes de la televisió o pel·lícules  que hagis vist aquest estiu: 
-Títol del programa o pel·lícula: 
-Canal de la TV on l’has vist: 
-Explica breument de què van el programa o la pel·lícula: 
-Dóna la teva opinió sobre el programa o pel·lícula: Si t’ha agradat o no i perquè. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 40% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana 
FEINA ENCOMANADA: 
ORTOGRAFÍA: 
Hacer 10 dictados bien corregidos, con el número de faltas 
Debajo: la corrección de las faltas repetidas 5 veces.  
Escribir una frase, sin faltas de ortografía, con cada falta, pero bien escrita 
GRAMÀTICA: 
Análisis morfológica de estas palabras: (Con el esquema): 
La casa    Algún papel 
Aquella chica   Tres vasos  
Un chico                 Este hombre 
Mi madre   Un zapato 
La pescadería   Vela roja 
El sofá    Carro nuevo 
Silla vieja   Los pantalones 
Cabellos rubios                Yo canto 
Planta verde   Ellas chillan 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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Nosotros comemos  Pa con chocolate 
 
Análisis sintáctica de estas frases: 
La niña come una manzana 
La señora canta una canción 
Este chico busca trabajo 
La casa se quemó ayer 
El perro de la vecina come carne 
Nosotros iremos a la playa temprano 
La chica plancha la camisa para su madre 
Iremos a la piscina mañana 
Habló en el teatro ayer 
María canta una canción para su novio 
EXPRESIÓN  ESCRITA: 
Escribir cinco cuentos de un folio de tema libre 
COMPRENSIÓN  LECTORA: 
Leer un libro de lengua castellana y hacer la ficha de lectura (Puedes ir a la biblioteca) 

Título 
Autor 

Editorial 
Argumento 

Personajes  y  opinión  personal 
AVALUACIÓ: 
- Deures d’estiu: 50%. 
- Prova setembre: 30% 
- Feina del curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
En una llibreta nova, repetir els Language Practice 1, 2 , 3 i 4 que hi ha al final del llibre de text des de la pàgina 72 a la 87, 
copiant tots els enunciats i les frases dels exercicis, títols dels apartats, etc., tot tal com està al llibre. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 40% 
- Prova setembre: 40% 
- Feina curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Lliurar el dossier que trobareu a la llibreria estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Biologia (3r ESO) 
FEINA ENCOMANADA: 
    
-Fer tots les activitats finals del temes que hem estudiat (temes 1,2,3,4,5,6.), copiar els enunciats i respondre les preguntes 
en una llibreta. 
 
Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2015-2016. 
Recorda que per aprovar és important que portis feta la feina d’estiu!!!!!. 
 
AVALUACIÓ: 
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-Deures d’estiu:50 % 
-Prova setembre: 30% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Ciències Naturals  
FEINA ENCOMANADA: 
1. Contesta: 
- Com s’anomenen els estats d’agregació en què es pot presentar la matèria? 

- Com s’anomena el pas de sòlid a líquid? 

- Com s’anomena el pas de líquid a gas? 

- Com s’anomenen les partícules que constitueixen la matèria? 

2. Completa: 

Els líquids tenen forma ...................................  que depèn de ....................................., tenen massa 

....................................  i volum .............................. . 

3. a)Dibuixa una massa de gas dins d’un recipient obert. 

b) Dibuixa una massa de gas dins d’un recipient tancat. Què passa? 

4. Completa: 

La matèria està formada per ....................... que estan ................................ . A mesura que augmenta la temperatura 

augmenta, també, el ............................. 

Les partícules dels gasos estan unides per forces d’atracció ....................... i per això els gasos tenen molta facilitat de 

moviment. 

 5.Dibuixa un àtom de Alumini (Al) .Què indica el nombre atòmic?  I el nombre màssic? 

6. Posa exemples de: 

Una mesura: 
Una magnitud: 
Un aparell de mesura: 
Una unitat de mesura: 
Un material: 
Una matèria sòlida: 
Una unitat de mesura per al temps: 
Dos unitats de mesura per a expressar una mateixa magnitud: 

 7.Converteix les següents mesures a grams: 
     a) 5 kg                         b) 6 dag                           c) 55 cg 
 8. Classifica les substàncies següents en mescles i substàncies pures: 

aigua destil·lada-llautó-aigua de mar-alcohol-vi-sang-llet-aire-diòxid de carboni 
 

 9.Si en 100 ml de dissolució d’aigua salada hi ha 2 g de sal, quina és la concentració d’aquesta? 
10.Ajusta i classificats les següents reaccions químiques: 
 a) KClO3 →  KCl +  O2 

 b) KOH + H3PO4 →  H2O + K3PO4 

 c) C12O11H22 +  O2 →  CO2 +  H2O 

 d) N2 +  O2 →  N2O3 

 e) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +  HCl 

 f)  N2 +  H2 →  NH3 

 g) PbO + C → CO2 +  Pb 

 h)  KClO3 →  KCl +  O2 

 i) C2H4 +  O2 →  CO2 +  H2O 

11.Indica raonadament el tipus d’enllaç que hi ha entre les substàncies següents: 

- BeCl2 
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- CO2 

 
12. Explica pas a pas com separaries la sal de:  
a) Una mescla de sal i llimadures d’acer. 
b) Els components d’una dissolució d’aigua salada. 
13. Quins dels processos següents són canvis físics i quins són canvis químics: 
 
a. Escalfar glaç fins a convertir-lo en aigua 
b. Enfosquiment d’una poma quan la deixem exposada a l’aire 
c. Separa encenalls de ferro amb un imant 
d. L’efervescència produïda en ficar un comprimit en aigua 
 
 
Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2015-2016. 
És important que feu el full d’activitats per poder aprovar!!!!!!. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 50% 
-Prova setembre: 30% 
-Feina del curs: 20% 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier qüestionari 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: Es valoraran fins un 25% de la nota final. És imprescindible la seva presentació per poder ser avaluat. 
-Prova setembre: Es valorarà fins un 25% de la nota final 
-Feina del curs: Es valorarà fins un 50% de la nota final 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia  

FEINA ENCOMANADA: 
1. Tema 1 del dossier: ESTRUCTURES I ESFORÇOS MECÀNICS.  Fer un resum del tema i les activitats 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11, 13, 14, 16, 17, 18 i les activitats de les pàgines 18 i 19. 
2. Tema 2 del dossier. MÀQUINES I MECANISMES.  Fer un resum del tema i les activitats de les pàgines 34 i 35. 
3. Tema 3 del dossier. MÀQUINES TÈRMIQUES.  Fer un resum del tema i les activitats de les pàgines 48 i 49. 

AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Música 
FEINA ENCOMANADA: 
-Presentar el dossier de classe de tot el curs 2015-16 
-Examen escrit de tota la matèria .  
-Tocar dues cançons de flauta del repertori del curs. 
 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:30% 
-Prova setembre: 50% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física 
FEINA ENCOMANADA: 
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Resum dels temes: condició física, futbol flag i voleibol. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre: 60% 
  Prova física:   

-Test de Cooper (12’). 
-Força resistència abdominal (1’) 
-Flexibilitat de tronc. 
-Test dels steps (1’) 

-Feina del curs:20% 
 

 


