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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
3r ESO  

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. 

 

                    
 

MATÈRIA:  
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
Obligatòria per a l’alumnat suspès i optativa per a la resta:  

- Bloc d’activitats 3r ESO Llengua catalana i Literatura. Editorial Teide. 
- Redacció de textos breus (entre 5 i 10 línies) sobre el teu dia a dia a l’estiu (mínim 8 textos). 

Llegir un llibre (escollit per vosaltres) i fer-ne el resum i una valoració personal (Per fer la tria del llibre podeu consultar 
l’adreça electrònica següent: www.edu365.cat , a l’apartat Llegir i descobrir). 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 30% 
-Prova setembre:60% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana.  
FEINA ENCOMANADA: 
-Lengua castellana. Morfología 1.. Ed. LA GALERA. ISBN: 9788441212817. 
-Presentar 15 dictats corregits. 
-Presentar 15 redaccions. 
-Presentar el resum en castellà d’una novel·la de lliure elecció. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d’estiu: La correcta presentació dels deures d’estiu suposa un 30% de la nota. 
- Prova setembre: La prova escrita suposa un 60% de la nota. 
- Feina del curs: Tornar a lliurar de manera completa i acurada totes les activitats fetes durant el curs en folis grapats suposa 
un 10% de la nota. 

 
 

MATÈRIA: 
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
Fer les activitats del llibre Oxford Holiday English 3r ESO ISBN 978-0-19-401456-4 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu: 30% 
- Prova setembre: 60% 
- Feina curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier Feina d’Estiu Matemàtiques 3r E.S.O. (El trobaran a la llibreria estudiantil del propi centre) 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 



Generalitat de Catalunya    
Departament d’Ensenyament 
Institut Baix Camp 
 

 

Arxiu Document extern  Codi MO-CAP012 
2 de 1 

Elaborat Cap d'estudis Versió 3 Data 17/02/2014 
 
 

c/Jacint Barrau,1 – 43201 Reus 
   Tf.977310953 / Fax.977314721 

http://www.insbaixcamp.org 
email: e3002594@xtec.cat 

 

 
MATÈRIA: 
Biologia 
FEINA ENCOMANADA: 
Realitzar el dossier d’activitats que trobareu a la Llibreria Estudiantil de l’institut.  
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:40% 
-Prova setembre:50% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Elaborar les activitats lliurades pel professor/a 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 30% 
-Prova setembre: 60% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física  
FEINA ENCOMANADA: 
Presentar els exercicis del llibre de text en un dossier de cada tema treballat durant el curs (Condició física, futbol flag, 
voleibol) 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:60% 

Proves físiques: (40%) 
Test de Cooper (12’). 
Força resistència abdominal (1’) 
Flexibilitat de tronc. 
Test dels steps (1’) 

Examen teòric: (20%) 
   El cos humà, Futbol Flag, Voleibol. 

-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia  
FEINA ENCOMANADA: 
1.- Fer un dossier amb el resum i tots els exercicis corresponents als temes 1, 2 i 3 del llibre Tecnologia 3 (Editorial McGraw 
Hill).  
2.-Dibuixa el plànol del teu pis o casa on vius a escala 1:50.  En el plànlo has de dibuixar les parets, les portes, les finestres. 
Pots utilitzar un programa de dibuix (tipus LibreCAD...) o a mà. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:40% 
-Prova setembre:50% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Ciutadania 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier d’activitats de les unitats didàctiques no aprovades 
AVALUACIÓ: 
-El lliurament del dossier  d’activitats  de les unitats  didàctiques no aprovades (60 %) 
-La nota  del curs  (mínim 30% / màxim 40 %).  
Donat  el caràcter, les hores i la metodologia de la matèria, no hi ha prova escrita.   
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MATÈRIA: 
Emprenedoria 
FEINA ENCOMANADA: 
Resoldre tots els exercicis (corresponents a les lliçons 1 i 2) penjats al moodle a l'apartat d'emprenedoria de 3r d'ESO i 
presentar un petit pla d' empresa a partir d'una idea innovadora que no s'hagi treballat a la classe (seguir les indicacions de 
la lliçó 3 del moodle). 
AVALUACIÓ: 
Donat  el caràcter, les hores i la metodologia de la matèria, no hi ha prova escrita.  L’avaluació es farà en base al lliurament 
de la feina especificada. 

 
 

MATÈRIA: 
Música 
FEINA ENCOMANADA: 
Per recuperar el curs hauràs de fer els tres punts següents: 
 

1- fer i entregar el dossier d’activitats que vam fer el primer trimestre.  
El pots trobar a la pàgina wix (http://musicabaixcamp.wix.com/music3  “Begining” i al final d’aquesta pàgina hi ha un lloc on hi 
diu: “Music basics - Booklet” 
 

2- portar preparades dues peces de flauta fetes durant el curs. Ja que es tracta de dues peces a escollir es 
valorarà el màxim de correcció en l’execució de la peça. 

 
3- FES UN TREBALL SOBRE LA HISTÒRIA DE  LA MÚSICA. 
Pots portar-ho el dia de la recuperació o bé enviar-ho a gbaldoprofe@insbaixcamp.cat 
 
Explica la vida d’un compositor d’entre aquests : Alfons X El Savi, Claudio Monteverdi, Tomas Luis de Victoria, 
Johann Sebastian Bach, George F. Handel, Antonio Vivaldi, Franz J. Haydn, Wolfgang A. Mozart, L. van Beethoven 
 

APARTATS DEL TREBALL: 
4- CONTEXTUALITZACIÓ.  
Situa el compositor dins de l’estil musical al que pertany i explica breument les característiques d’aquest estil. 
 
5- BIOGRAFIA. Explica la vida i obra d’aquest compositor. 
MOLT IMPORTANT! Redacta la vida dels compositors  en primera persona, com si fossis ell.  Ex: <<Jo, Wolfgang 
Amadeus Mozart, vaig néixer a Salzburg, Àustria, el 27 de gener de 1756… (….)  i finalment vaig morir a Viena, el 5 
de desembre de 1791 amb 35 anys.>> 
 
6- IMATGES.  
Posa dues imatges com a mínim del compositor amb un peu de foto on expliquis la fotografia (Ex: aquí podem 
veure a W.A. Mozart de petit). 
 
7- AUDICIÓ 
Escull una audició on hi surti una peça del compositor. (si fas el treball en un Word o en paper, posa l’enllaç de 
youtube). Comenta el contingut de l’audició que has triat. 
 
1. Quina cançó s’interpreta i de quin any és. 
2. Qui és l’intèrpret (quin músic o orquestra ho toca) 
3. Timbre: Quins instruments o veus hi ha. 
4. Tempo: lent - mig- ràpid? amb canvis de velocitat o es manté igual tota la peça? 
5. Intensitat: suau o forta? hi ha canvis de intensitat? 
6. Caràcter de la peça: divertit, trist, seriós, alegre, melancòlic... (pots triar altres adjectius que aquesta música et 
pugui inspirar. 
7. Comentari personal. 

AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 80% 
-Prova setembre: 20% preguntes orals sobre el dossier 
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MATÈRIA: 
Física i Química 
FEINA ENCOMANADA: 
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Els alumnes suspesos de la part de Física i Química de 3r d’ESO hauran de portar el dia de l’examen un dossier o llibreta 
que hauran d’haver fet durant l’estiu i que contingui el que a continuació es relaciona.  
 
• S’ha de copiar l’enunciat dels exercicis. 

• Si no es presenta NO es pot realitzar l’examen. 

Unitat	1	El	mètode	científic.	Mesura	de	magnituds	
Copia	i	estudia	l'esquema	de	la	pàgina	6	sobre	les	etapes	del	mètode	científic.	
Copia	i	estudia	el	quadre	de	la	pàgina	10	sobre	el	sistema	internacional	d'unitats.	
Copia	i	estudia	els	dibuixos	i	els	noms	dels	aparells	de	mesura	de	les	pàgines	13,	14	i	15.	
Realitza	els	exercicis	16,	20	i	22	de	la	pàgina	18.	
Unitat	2	Estats	de	la	matèria	i	teoria	cineticomolecular	
Realitza	els	exercicis	10,	13,	18,	20,	25,	30,	31,	37,	41	i	54.	
Unitat	3	Canvis	d'estat	de	la	matèria	
Copia	i	estudia	l'esquema	sobre	els	canvis	d'estat	de	la	pàgina	53.	
Realitza	els	exercicis	1,	9,	20,	21,	25	i	35	
Unitat	4	Mescles	i	solucions	
Copia	i	estudia	l'esquema	i	dibuixos	de	la	pàgina	75.	
Realitza	els	exercicis1,	3,	5,	11,	22,	32,	33,	47,	52	i	53.	
Unitat	5	Estructura	atòmica	de	la	matèria.	La	taula	periòdica	
Realitza	els	exercicis	9,	10,	13,	14,	16,	17,	27,	30,	39	i	41.	
Dibuixa,	en	un	full	apaisat,	la	taula	periòdica	buida	de	la	pàgina	93,	tot	indicant	la	línia	que	separa	metalls	de	no	
metalls.	Assenyala	quins	són	els	grups	dels	alcalins,	alcalinoterris,	halògens	i	gasos	nobles.	(Pots	imprimir	una	
taula	periòdica	buida).	
Unitat	6	Compostos	químics	
A	la	taula	periòdica	que	has	dibuixat	al	tema	anterior	afegeix	el	nom,	símbol,	i	valència	dels	elements	que	
apareixen	als	dos	quadres	de	la	pàgina	109.	Estudia	tota	la	informació	que	hi	ha	en	aquesta	taula.	
Realitza	els	exercicis	1,	3,	13,	14,	24,	26,	27,	35,	44	i	46.	
Realitza	l'exercici	següent	sobre	formulació	i	nomenclatura	de	sals	i	hidrurs.	
Formulació	i	nomenclatura	d'hidrurs	i	sals:	

Fórmula	 Nomenclatura	sistemàtica	 Nomenclatura	Stock	

MgH2   
PbH4   

PtH2   
KH   

AlH3   

 Clorur d'hidrogen  
 Sulfur de dihidrogen  

 Trihidrur d'arsènic  
 Tetrahidrur d'estany  

  Bromur d'hidrogen 
  Hidrur de ferro(III) 

  Hidrur de calci 
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  Seleniur d'hidrogen 

CoCl2   
FeN   

BeF2   

CuBr   

 sulfur de disodi  

 triclorur d’alumini  
 pentaclorur de fòsfor  

 bromur de sodi  
  clorur de mercuri (II) 

  bromur d’alumini 
  iodur de magnesi 

  clorur d’estany (IV) 
	
 

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

 


