
  
Graella grup: 3ESO  A Període de l’1    al   16   de juny 

Assignatura Unitat Didàctica Activitats a realitzar Activitats a entregar al professorat (Si 
cal) 

Observacions 

Castellà ¡Fiesta de fin 
de curso! 

-Cuestionario de Lengua 
(contenidos 2ª evaluación) en Aules. 
-Revisión. Instrucciones en Aules. 

-Cuestionario en Aules hasta el 12 de 
junio. 
-La entrega de los ejercicios se podrá subir 
a Aules. 

-Toda la planificación e 
instrucciones para el 
desarrollo de las tareas 
se encuentra en Aules 
-Foro de dudas en Aules 
-Todo es evaluable 

Valencià Comprensió 
textual, 
expressió 
escrita i repàs 
accents, 
dígrafs, 
diftongs. 

1.- Llegim el text de la pàgina 161 Definició 
racista, on apareix el nostre institut, i 
contestem les preguntes a, b, c, e. 

2.- En el text veiem una queixa d’aquesta 
alumna a causa de la seua raça. Escriu una 
queixa d’un mínim de 10 línies (100 
paraules) pel motiu que se t’ocórrega 
(qüestions relatives a la teua edat, raça, 
sexe...). Si no tens cap queixa, inventa-te-la. 

3.- Extrau del text tres paraules que 
continguen un dígraf, tres paraules que 
siguen agudes, altres tres planes i altres 
tres esdrúixoles. Finalment, busca tres 
paraules que continguen un diftong i altres 
tres amb hiat. 

Llegim el text La foto, de Manuel Baixauli 
de la pàgina 59, i fem estes tres sessions: 

1ª sessió: contestar les preguntes a, b. c, d, 

Lliurament fins el 14 de juny  
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e sobre el text Espiral. 

2ª sessió: completar amb les preguntes 
restants: f, g, h, i, j. 

 3ª sessió: busca al diccionari les següents 
paraules presents al text:brogir, bram, 
entelada, desfasat, sobtada i passavolant i 
fer una oració amb cadascuna. 

 

 

Matemàtiques 
Acadèmiques 

Repàs de tot el 
curs 

.Realitzar de forma voluntària els 
següents exercicis: 

96 pàgina 26. 

91 pàgina 48. 

72 c) pàgina 66. 

91 a) pàgina 90. 

114 pàgina 119; 127 pàgina 120. 

102 pàgina 146. 

86 pàgina 169. 

30 pàgina 184. 

En AULES, l’alumnat disposa d’un FÒRUM 
per a poder fer consultes dels seus dubtes, 
així com instruccions per a lliurar la feina 
(PDF). 

Dilluns 8, els facilitaré les solucions per fer 
l’autocorrecció i des del 10 fins al 14, 
voluntàriament, podran pujar a AULES el 
seu treball (PDF). 

Aquest lliurament és 
voluntari, però pot influir 
positivament en la 
qualificació final. 
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60 pàgina 208. 

38 a); 46 a) pàgina 224. 

44 pàgina 244. 

61 c) d); 75 pàgina 265. 

Música Interpretació 
instrumental. 
 
Recuperació de 
tasques sense 
fer. 

MATERIAL A AULES -Alumnes amb totes les tasques fetes. 
Interpretació de HALLELUJAH amb la 
flauta 
 
-Alumnes amb tasques pendents. Fer i 
entregar les tasques, kahoots i proves 
online 

S’obrirà un període 
extraordinari per a 
entregar treballs 
atrassats, fer kahoots i 
proves online. Cal 
llegir atentament les 
instruccions i dates en 
AULES. 
 
Enviar les tasques i 
videos a 
musicaiesribalta@gmai
l.com 

Tecnologia FACTURA 
ELECTRICITAT 
 
TIPUS DE  
CORRENT 

QÜESTIONARI FACTURA 
ELÈCTRICA 

QÜESTIONARI DOCUMENTAL 

5 DE JUNY PER AULA VIRTUAL 

 

Dubtes fòrum d'aules 
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ELÈCTRICA EDISON 

 

12 DE JUNY PER AULA VIRTUAL 

 

E.F. Condició física:  
tasques 1, 2 i 3. 

Expressió 
corporal: tasques  
4 i 5. 

Tasca 1 (obligatòria) 

Fer la sessió “Quemagrasa cardio”:     
https://youtu.be/dJIu5LgJ2ow 

Tasca 2 (opcional) 

Sortir a practicar esport a l’aire lliure,       
sempre que sigue permès per les      
autoritats i respectant les normes que      
en eixe moment ens hagen marcat des       
dels diferents òrgans de govern     
competents. 

Tasca 3 (opcional) 

Fer 2 rutines d’entrenament a escollir      
entre les del repte esportista olímpic. 

Tasca 4 (obligatòria) 

Fer la sessió de “Yoga principiantes      
suelo”: https://youtu.be/ql7_vkIEpTQ 

Tasca 5 (opcional) 

Fer una coreografia de la cançó “Mi       
Cintura”. Pots fer la de l’enllaç o crear        

Tasca 1: Gravar-se fent la sessió de       
cardio. 

La data límit per entregar el treball serà el         
11 de juny. 

Tasca 2: Opcional. Registrar-se en Strava      
i compartir l’activitat amb la resta de       
companys. 

Tasca 3: Opcional. No presentar res. 

Tasca 4: Gravar-se fent la sessió de Ioga. 

La data límit per entregar el treball serà el         
7 de juny. 

Tasca 5: Opcional. No presentar res. 
 

Per a presentar les    
activitats obligatòries  
es poden pujar els    
vídeos a Aules o    
entregar-ho cada tasca   
en un únic correu. La     
direcció de correu   
electrònic és:  
joanbaef@gmail.com 

Indicar el nom, curs i     
grup a l'assumpte del    
correu (sinó no se    
corregirà el treball). 

Els vídeos poden ser a     
càmera ràpida. I és molt     
important comprimir-los  
al màxim. 

Hi ha moltes app    
gratuïtes (vivavideo...)  
amb les quals pots editar     
vídeos fàcilment. 

En la tasca 2, Si a més       
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la teua pròpia coreografia:    
https://youtu.be/du7ZHIOmKiE 

te uneixes al grup (club)     
de l’institut:  
https://bit.ly/3fo6NQ0 ,  
podràs compartir amb mi    
i amb la resta de     
membres del l’institut les    
activitats. 

Aquell alumne que no    
puga entrar a la    
plataforma Aules pot   
accedir a la informació a     
través de l’enllaç: 

https://bit.ly/2V0z9aQ 

Física i 
Química 

UD 1- 5 : 
Reforç i 
recuperació 

Reforç de tot el curs amb el 
material d’Aules 

Examen de recuperació de les unitats      
didàctiques suspeses si la nota màxima      
entre la nota del butlletí de la segona        
avaluació i la nota final és inferior a 4,5         
en un qüestionari a Aules el 3 de juny         
de 8.00 a 8.30 h 

Dubtes en el fòrum 
d’Aules 

Geografia i 
Història 

Tema 5  y 6. EL 
SECTOR 
PRIMARI. 
MINERIA, 
ENERGIA I 

ACTIVITATS DE REFORÇ: 
FITXA 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3
v1w 

LES ACTIVITATS PER CORREU 
ELECTRÒNIC 

AVALUABLE 
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INDÚSTRIA 

VIDEO 
/FOMENTO DE 
LAS TICs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U74UA
iXPA 

https://www.youtube.com/watch?v=0or-GV
xOp4A 

EPVA Repaso y 
consolidación 
Unidades 
1,2,3,4,5,6 y 7 
(1er y 2º 
trimestre) 

Actividad 3. Sistemas de    
representación. 

a) Identificar los sistemas 
de representación. 
  

b) Representar un objeto 
(planta, alzado, perfil y 
perspectiva isométrica) y 
acotarlo. 

Entregar en el aula virtual (fecha de       
entrega: 12 de junio). Evaluable. 

 

La información  
detallada de las   
actividades está en el    
aula virtual. El profesor    
estará conectado en el    
chat del aula virtual en     
el horario de clase de     
la asignatura. 

Biologia i 
Geologia 

UD 6: 
Reproducció 
humana i 
sexualitat 

1a setmana: 

1-      Llegir pàg 116 i 117. 

2-      Defineix: líquid amniòtic 
,placenta, part, trencar aigües i 

Tarees en AULES o per correu 
electrònic 

Dubtes en A. Virtual o 
per correu. 
 
Tarees corresponents 
a 4 sessions de classe. 
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cesària. 

3-      Llegir pág 118 i 119. 

Fer mapa conceptual del Mètodes 
anticonceptius. 
 
2a setmana: 

1-      Llegir pàg 120. 

2-      Defineix: reproducció assistida, 
inseminació artificial, fecundació 
in vitro, bancs de gàmetes i 
mares de lloguer. 

3-      Llegir pàg 122 i 123 

Explica què són les MTS i quines 
són les més comunes. 

Anglés ( 1r 
Idioma) 

Unit 7: A big 
improvement 

- Reader (The Ghost Ship):     
Questionnaire on Aules. 

- Grammar: Indefinite Pronouns.     
Read the explanatory pdf & watch      
the video. Do activities 5, 6 & 7        
(page 91). 

 - Culture: Reading & Vocabulary 

Tarea en Aules (fecha de vencimiento: 
12 de junio) 

Foro en Aules para 
resolver posibles dudas. 

 Solucionario que se 
abrirá el 13 de junio. 

Todos los materiales   
externos al libro se    
encuentran en Aules. 
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(pages 92 & 93). Read the text and 
do activities 1, 4 & 5. 

 - Culture Video: Delhi (page 93). 
Watch the video & do the activities 
on the worksheet. 

Francés ( 2n 
Idioma) 

Vaincre le 
COVID, d’abord 
la vie!!! 

CRÉATION D’UN POSTER 
AVEC LE LOGICIEL DE 
PRÉSENTATION “ PADLET”: 
D’abord vous allez regarder ces 
vidéos : 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=395auYf1Qo0&t=2s 
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=InwTIRpgQyc 
 
 
Vous devez réfléchir aux gestes 
barrières qu’il faut faire pour 
vaincre ce virus.  
Maintenant vous allez créer un 
poème pour décrire ce qu’il faut 
faire pour pouvoir vaincre le 
virus. 

Subir a “Aules” el enlace al póster 
de“Padlet”antes 
del viernes 12 de 
junio a las 15:00h 
 

El proyecto final es el 
instrumento de 
evaluación utilizado en 
la tercera evaluación 
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Chaque geste barrière doit être 
accompagné d’une photo ou d’un 
pictogramme. 
À la fin du poème vous devez 
encourager vos copains, vos 
amis à respecter ces gestes 
barrières. 
 
(Un conseil : plus de gestes 
barrières il y aura, plus élevée 
votre qualification sera) 
 
Vous devez vous filmer avec vos 
portables et ajouter votre vidéo (il 
suffit de coller dans le lien 
préalablement copié (MP4)) 
Soyez créatifs, soyez créatives !!! 
 
- À “Aules” vous avez la rubrique 
du projet pour  
connaître comment on va vous 
évaluer le padlet : 
c’est très important de la 
consulter 

Cultura 
Clàssica 

Actividades de 
repaso 

Presentación en diapositivas o pdf sobre 
Los dioses grecorromanos 

A través de Aules o email.Entrega: fecha 
límite: 14 de junio. 

Dudas por email. 

IES Matilde Salvador (12005261) Av. Casalduch, 120 – 12005 Castelló de la Plana (Castelló) 

Tel: 964 738 990 – Fax: 964 738 991 - e-mail: 12005261@gva.es –https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador 

 

https://portal.edu.gva.es/iesmatildesalvador/es/inicio/


  

Informàtica 
Unitat 4 Pràctica P7 - Atac Alien 

Entrega 09-06-2020. 
Després d’esta data sols podran 
entregar-se exercicis de recuperació 

Correu electrònic 

Religió Características 
básicas del 
Judaísmo, 
Cristianismo e 
Islam 

• Con toda información que 
has extraído al realizar las 
actividades anteriores, completa las 
tablas con los datos de cada una de 
las religiones  
 

Enviar por correo electrónico  

Valors ètics Mi huella en el 
mundo: 
responsabilidad 
personal en el 
mundo global 
 

Contenidos procedimentales: redacción, 
expresión y aplicación de ideas 
filosóficas, estructura, argumentación, 
justificación y reflexión. 
 

Redacción según modelo pautado (mínimo 600 
palabras): Mi huella en el mundo: 
responsabilidad personal en el mundo 
global 
 (hasta el 15 de junio) 

(ACTIVIDAD 
CORRESPONDIENTE 
A 2 SESIONES DE 
CLASE) 
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