
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   25   al   29   de   maig  
 

Matèria  1ESO  
 

2ESO  3ESO  4ESO   
 
 

Català  
1r   ESO   A   i   C   ( prof.   Rosa )  
 
-Corregir   els   textos   sobre  
l’ensenyament   telèmatic   i  
sobre   els   efectes   del  
confinament   en   el   medi  
ambient.  
-Llegeix   la   teoria   sobre   el  
teatre   (ps.   250   a   254)   i   fes  
els   exercicis   1,2   i   4.  
-Escriu   una   escena   teatral.  
(Pautes   i   entrega   al  
Classroom)  
1r   ESO   B,D   (prof   Estefania)  

 
-Llegir   el   capítol   6    de   La  

closca   pelada   dels   cretins    i  
fer   un   resum   d’un   mínim   de  

150   paraules.  

2n   ESO   A,   B,   C   (prof  
Estefania)   

 
-Llegir   de    El   mecanoscrit   del  
segon     origen    el   capítol   final  

És   l’Alba   la   mare   de   la  
humanitat   actual?     i   explicar  
què   significa   i   què   aporta   de  
nou   al   final   de   la   novel·la.  

 
  Comprensió   lectora:Llegir  

text   pàg   110-11   i   fer   els  
exercicis   1   a   15.  

 
(   pautes   i   entrega   al  

Classroom)  
2n   ESO   D   (prof.   Sílvia)  
 
-Llegir   la   pàgina   262,   sobre  
els   monòlegs   humorístics,   i  

3r    ESO    A,   B,   C   i   D    (prof.   Sílvia   i  
Rosa)  
 
-Escriu   una   escena   teatral  
en   la   qual   es   mostrin   les  
difícils   relacions   entre   un  
grup   de   personatges   en   un  
lloc   tancat.   
  - Llegeix   les   ps.   251   a   254   i  
fes   les   competències   a   punt  
de   les   ps.   260   i   261   (tret   de  
l’ex.   23)  
(Pautes   i   entrega   al  
Classroom)  

4t   ESO    A,   B,   C   i   D    (prof.   Sílvia   i  
Rosa)  
 
-Escriu   una   escena   teatral  
en   la   qual   es   mostrin   les  
difícils   relacions   entre   un  
grup   de   personatges   en   un  
lloc   tancat.   
  - Llegeix   les   competències   a  
punt   de   la   pàg.   231   i   fes   les  
activitats.  
(Pautes   i   entrega   al  
Classroom)  



 

 
-   Comprensió   lectora:Llegir  

text   pàg   98-99   i   fer   els  
exercicis   1   a12.  

 
(   pautes   i   entrega   al  

Classroom)  
 
-  

fer-ne   un   partint   de   la  
informació   i   estructura   de   la  
pàgina   263.  
 
(pautes   i   entrega   pel  
classroom)  

Castellà  
❌  ❌  ❌  ❌  

Anglès  
1rA   (Classroom)  

● Student’s   Book:   pàg.  
52   ex.   1,   2,   3,   4,   5  

●   Workbook:   pàg.   43   i  
44  

● Video   worksheet  
1B-1C-1D   (Classroom  
English   1B,   English   1C)   

● Activity   2   Oxford  
Together   1  

● Quiz   Sleepy   Hollow  
8-9-10  

● Meet   English   1B   on  
Monday   10:15-11:15  

● Meet   English   1C   on  
Wednesday  
11:15-12.15  

 3A   i   3C   (Classroom)   
● Activity   2   Oxford  

Together   3  
● Quiz   Dr.Jekyll   and  

Mr.Hyde   7-8-9  
● Meet   on   Monday  

12:30-13:30  

4tC   (Classroom)  
● Workbook   pàg.   46  
● Student’s   Book   pàg.   54  

ex   1,   2,   3,   4,   5  
●    Amnesty   International  

Day   worksheet  



 

Geografia   i  
Història  

❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura   i  
Valors  
Ètics/Religió  

❌  ❌  ❌  ❌  

Educació  
Física  

❌  ❌  ❌  ❌  

Educació  
Visual   i  
Plàstica  

❌  ❌  ❌  ❌  

Música  
❌  ❌  ❌  ❌  

Matemàtiques  
Tema   8:   figures   planes.  

Examen   Unitat   8 .   Es  
crearà   una   tasca   5   minuts  

2n   A   i   B  
 

Arcademics  
 

3r   A  
 

Arcademics  
 

4t   A   i   B  
Penjat   al   google   classroom  
Corregir   problemes   de   la  
setmana   anterior  



 

abans   de   l’hora   de   classe  
amb   un   pdf   (examen)   i   un  
word   en   blanc   on   l’alumne  
haurà   de   penjar   les  
fotografies   dels   exercicis  
resolts   en   un   paper   en  
blanc.   Duració:   1   hora.  
Videoconferència   via  
ZOOM   per   controlar  
l’activitat   de   l’alumne.   Codis  
a   la   Classroom.   

Tema   9   Àrees.  

9.1 :   Mesurar   àrees.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   2,  
7,   8,   9,   10   i   11   de   forma  
conjunta   

9.2 :   Perímetre   i   àrea   d’un  
polígon.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   17,  
18,   22,   25   i   26   de   forma  
conjunta   

2n   D   (Helena)  
 
Del   Tema   8   del   llibre   digital  
els   apartats   6,   7   i   8   (més  
informació   dels   exercicis   al  
classroom)   

 
3r   B  

En   aquesta   setmana   haureu  
de   llegir   la   unitat   12   del   llibre  
digital   (Cossos   Geomètrics)   i  
respondre   els   qüestionaris  
següents.  

 

● Poliedres  
● Volums  
● Problemes   de  

volums  
● Àrees  
● Problemes   de  

superfícies  

 
3rC:  
Activitat:   Cursa   d’Orientació  
Jocs   de   càlcul  
Més   informació   al   google  
classroom   de   l’assignatura.  

Problemes   de   repàs   i  
d’arrels  
Videoconferència   per   zoom:  
dimarts   a   les   15:30.  
 

4t   C  
En   aquesta   setmana   haureu  
de   respondre   els   qüestionari  
següents:  

● Trigonometria  
● Equacions  
● Funcions  
● Estadística  
● Problemes  

 
Els   qüestionaris   tenen   3  
intents   cadascun,   compta   la  
millor   nota   obtinguda   i   tenen  
una   durada    màxima   de   120  
minuts   des   del   moment   en  
què   es   comencen.  
 

https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15162
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15361
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15362
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15362
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15341
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15621
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=15621
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=40463
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=40496
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=40497
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=40498
https://educaciodigital.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=40499


 

Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

9.3 :   Àrea   dels  
paral·lelograms.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   32,  
33,   34   i   36   de   forma  
conjunta   

9.4 :   Àrea   del   triangle.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   42,  
43,   44,   45,   46   i   48    de  
forma   conjunta   

Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

Cada   classe   té   especificat  
l’horari   de   cada   sessió   en  
el   calendari   del   seu  
classroom   corresponent  



 

Biologia   i  
Geologia  

❌  ❌  ❌  ❌  

Física   i  
Química  

 2n   B   i   D   (Helena)  
 
Del   tema   7   del   llibre   digital  
de   la   pàgina   6   a   la   11.   
 
El   divendres   29   de   maig   a  
les   12h   es   farà   la   prova  
digital   del   llibre.  
 
Més   informació   al  
classroom.  
 
 
2n   A   i   C   (Carles)  
 
La   feina   que   heu   de   fer  
aquesta   setmana   és   la  
següent:  
 
-   Fitxa   d’exercicis   de   repàs  
que   teniu   penjada   al  
classroom.  
 
-   Examen   digital   del   tema   8  
(Moviment)   al   science   bits,  
divendres   29   a   les   12h.  

3r   B   (Helena)   i   3r   C   (Jordi)  
 
Del   tema   5   del   llibre   digital  
de   la   pàgina   7   a   la   17.   
 
El   divendres   29   de   maig   a  
les   12h   es   farà   la   prova  
digital   del   llibre.  
 
Més   informació   al  
classroom.  
 
 
3r   A   (Carles)  
 
La   feina   que   heu   de   fer  
aquesta   setmana   és   la  
següent:  
 
-   Fitxa   d’exercicis   de   repàs  
que   teniu   penjada   al  
classroom.  
 
-   Examen   digital   del   tema   5  
(Reaccions   Químiques)   al  

La   feina   de   FQ   que   heu   de  
fer   aquesta   setmana   és   la  
següent:  
 
-   Entendre   i   repassar   les  
preguntes   que   us   puc  
demanar   a   l'examen   de  
Reaccions   Químiques.   Us  
deixo   els   apunts   aquí,  
m'agradaria   que   els  
copiessiu,   és   una   primera  
manera   d'anar-ho   assimilant.  
S'hauria   de   fer   durant   el   cap  
de   setmana,   juntament   amb  
un   primer   repàs   de   tot   el   que  
demano   per   que   em   pogueu  
fer   preguntes   a   la   classe   de  
dubtes   de   dilluns.  
 
-   Classe   de   dubtes   el   dilluns:  
a)   Tecnòlegs,   a   les   11:30h  
b)   Biòlegs,   a   les   15:30h  
La   classe   es   farà   pel   meet,  
no   val   canviar   de   classe  
(toca   l'horari   que   toca),   vull  
que   em   feu   preguntes   de  



 

science   bits,   divendres   29   a  
les   11h.  

procediments   generals   de  
càlcul   que   no   s'entengui,   o  
alguna   cosa   de   teoria   que   no  
hagi   quedat   clara.  
 
-   Estudiar   durant   la   setmana.  
 
-   Examen   divendres   29   a   les  
16h   (4   de   la   tarde   pels  
despistats),   utilitzarem  
exactament   el   mateix   format  
que   per   l'anterior   examen,  
via   email.   Mateixa   durada,  
mateixos   condicionants.  

Tecnologia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura  
Científica  

❌  ❌  ❌  ❌  

Llatí  
❌  ❌  ❌  ❌  

Economia  
   Temari:   T.10:   L’estalvi   i  

l’endeutament   de   les  
famílies.  



 

10.5:   Les   assegurances.  

Plantejament   de   dubtes   de  
forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.  
Videoconferència   via   ZOOM.  
Codis   a   la   Classroom.  

Temari:   T.10:   L’estalvi   i  
l’endeutament   de   les  
famílies.    CORRECCIÓ   de   la  
presentació   PPT .   Casos:  
Comprar   un   habitatge   o  
llogar-lo   i   els   costos   de  
comprar   o   de   llogar.  
Videoconferència   via   ZOOM.  
Codis   a   la   Classroom   
 

Temari:   T.10:   L’estalvi   i  
l’endeutament   de   les  
famílies.  

Examen   Unitat   10 .   Es  
crearà   una   tasca   5   minuts  
abans   de   l’hora   de   classe  
amb   un   pdf   (examen)   i   un  
word   en   blanc   on   l’alumne  
haurà   de   respondre.  
Duració:   1   hora.  



 

Videoconferència   via   ZOOM  
per   controlar   l’activitat   de  
l’alumne.   Codis   a   la  
Classroom.   
 
La   matèria   té   especificat  
l’horari   de   cada   sessió   en  
el   calendari   del   seu  
classroom   corresponent  

Filosofia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Francès  
    

Informàtica  
❌  ❌  ❌  ❌  

 
 
 
 

AULA   SIEI  
 

MATEMÀTIQUES   (1R,2N,3R,4T)    Cada   alumne   té   activitats   adequades   a   les   seves   capacitats   i   PI.  



 

 

A   LES   MEVES   MANS   (1R,2N,3R,4T)     Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

TALLER   DE   COCINA   (3R   I   4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

FEM   UN   TOMB   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

CATALÀ   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.   Fitxa   de   seqüències   per   1r.  

 

CASTELLÀ   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

ANGLÈS   (1R,2N,3R,4T) .Cada   alumne   té   activitats   adequades   a   les   seves   capacitats   i    PI.  

 

GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA   (1R,2N   I   3R)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

CULTURA   I   VALORS   (1R,2N,3R,4T)     Activitats   sobre   “La   irritabilitat”.  



 

 

FISICA   I   QUÍMICA   (2N   I   3R) :   La   ciència   en   el   cinema,   anàlisi   d’una   pel·lícula,   informació   penjada   al   classroom.  

 

TECNOLOGIA   (1R,2N   I   3R)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

EDUCACIÓ   FÍSICA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

VISUAL   I   PLÀSTICA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

INFORMÀTICA   (4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

NOTÍCIA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.   “A   la   recerca   del   personatge   important”  

 

EXPERIMENTS   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom   .”Elaboració   d’un   slime”  

 

INSERCIÓ   LABORAL   (4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  



 

 

MÚSICA   (1R,2N   I   4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

 

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

 

 


