
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   8   al   12   de   juny  
 

Matèria  1ESO  
 

2ESO  3ESO  4ESO   
 
 

Català.  
 

1r   ESO   A   i   C   sense   el   D  
(prof.   Rosa)  
-   Fer   el   treball   lúdic   dels  
passatemps   lingüístics.  
(material   i   instruccions  
  al   Classroom)  
 

1r   B,D(prof.   Estefania)   
Llegir   els   capítols   8   a   14   de  

La   closca   pelada   dels  
cretins    i   fer   les   activitats  
penjades   al   Classroom.  

Els   alumnes   que   no   tenen  
el   llibre   :lectura   de   les   pàg  
122-123   del   llibre   de   text   i  

fer   exercicis   1   a   13.  
(Instruccions   al   Classroom)   

 

2n   A,B,C   (prof.Estefania)  
Fer   les   activitats   sobre    El  
Mecanoscrit   del   segon  
origen    penjades   al  
Classroom.  
Els   alumnes   que   no   tenen   el  

llibre   :lectura   de   les   pàg  
134-135   del   llibre   de   text   i  

fer   exercicis   1   a   15.  
(Instruccions   al   Classroom)  

 
2n   D   (prof.   Sílvia)  
 
-   Fer   el   treball   lúdic   dels  
passatemps   lingüístics.  
(material   i   instruccions  
  al   Classroom)  
 
 

3r   ESO   A,   C   i   D   (prof.  
Sílvia   i   Rosa)  
-   Corregir   segons   la   revisió  
el   text   d’opinió   sobre  
l’ensenyament   telemàtic.  
-   Fer   el   treball   lúdic   dels  
passatemps   lingüístics.  
(material   i   instruccions  
  al   Classroom)  
 

4t   ESO   A,   B   i   C   (prof.   Sílvia  
i   Rosa)  
-   Corregir   segons   la   revisió  
el   text   d’opinió   sobre  
l’ensenyament   telemàtic.  
-   Fer   el   treball   lúdic   dels  
passatemps   lingüístics.  
(material   i   instruccions  
  al   Classroom)  
 



 

Castellà  
❌  ❌  ❌  ❌  

Anglès  
1rA   (Classroom)  

● Digital   Book   page   54  
ex.   1,   2,   3,   4,   5.  

● “Dialogue   recording”  
activity  

● “Black   historical  
figures”   activity  

Visualizar   un   vídeo   (link   al  
Google   Classroom)   i  
formular   una   frase   amb  
cada   paraula   clau.   A   la  
segona   part   del   vídeo   surten  
les   paraules   clau   amb   la  
definició.  

3rd   B   :   Log   into   Google  
classroom   and   check   out   this  
week’s   task!   This   week   a   mix  
between   listening   and   speaking  

4th   A   &   4th   B:   3rd   B   :   Log   into  
Google   classroom   and   check  
out   this   week’s   task!   This   week  
a   mix   between   listening   and  
speaking  

4tC   (Classroom)  
● Student’s   Book   page   55  

ex.   7,   8,   10,   11.  
● Reading   “Black   Lives  

Matter”   text  
● “Questions   on   race”  

activity  

Geografia   i  
Història  

❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura   i  
Valors  
Ètics/Religió  

❌  ❌  ❌  ❌  



 

Educació  
Física  

❌  ❌  ❌  ❌  

Educació  
Visual   i  
Plàstica  

❌  ❌  ❌  ❌  

Música  
❌  ❌  ❌  ❌  

Matemàtiques  
Tema   9   Àrees.  

9.5:   Àrea   del   trapezi.  

Plantejament  de  dubtes  i     
correcció  dels  exercicis  56,     
57,   58,   59   i   61   

9.6:  Àrea  d’un  polígon     
qualsevol.  

Plantejament  de  dubtes  i     
correcció  dels  exercicis  72,     
73,   74   i   75   

2n   A-B  
 
Activitats   de   repàs   i   millora  
 
2n   C:  
 
Activitat   sobre   el   nombre   Pi  
al    Classroom  
 
Els   alumnes   que   s’han   de  
presentar   a   l’av.  
extraordinària   tenen   un  
paquet   d’activitats   de   repàs  
al    Classroom  
 
2n   D:  

3r   A  
 
Activitats   de   repàs   i   millora  
 
3rC  
Acabar   feines   endarrerides.  
Jocs   de   càlcul.  
Pels   que   han   de   recuperar  
la   1a   i   2a   avaluació:  
repassar   els   continguts  
impartits   i   practicar   amb   els  
exercicis   del   llibre   digital.  

4t   A   i   B:  
3   qüestionaris   del   moodle  
Pels   que   han   de   recuperar   la  
1a   i   2n   avaluació:   5  
qüestionaris  

https://classroom.google.com/u/0/w/NTM5MDMyNjMwMTVa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTM5MDMyNjMwMTVa/t/all


 

9.7:   Àrea   del   cercle.  

Plantejament  de  dubtes  i     
correcció  dels  exercicis  82,     
83,   84,   85,   86   i   88   

Exercicis   finals  

Plantejament  de  dubtes  i     
correcció  dels  exercicis  92,     
94,  96,  97,  105,  106,  109,       
117,  120,  125,  127,  130,      
131,   135,   136,   137   i   141   

Videoconferència  via   
ZOOM.  Codis  a  la     
Classroom  dins  la    
publicació   corresponent.   

 
De   la   unitat   8,   apartats  
9.Càlcul   de   l’àrea   d’un  
polígon   i   10.   El  
cercle.Càlculs  
 
Pels   que   s’han   de   presentar  
a   l’extraordinària   repassar  
els   continguts   i   practicar  
amb   els   exercicis  
disponibles   en   el   classroom  
de   recuperació.  
 
 
 

Biologia   i  
Geologia  

❌  ❌  ❌  ❌  

Física   i  
Química  

 2n   B   i   D:  
 
Engeguem   i   Explorem   de   la  
unitat   anomenada  
“Moviment   i   Velocitat”  
 

3r   B:  
 
Engeguem   i   Explorem   de   la  
unitat   anomenada   “Energia”  
 

La   última   feina   que   tindreu  
de   FQ   serà   la   següent:  
 
a)   Els   alumnes   que   no   heu  
de   fer   l'examen   extraordinari  
heu   de   buscar   una   pràctica  



 

Pels   que   s’han   de   presentar  
a   l’extraordinària   repassar  
els   continguts   i   els   exercicis  
del   llibre   digital.  
 
 
 
2n   A,   C   (Carles)  
 
La   última   feina   que   tindreu  
de   FQ   serà   la   següent:  
 
a)   Els   alumnes   que   no   heu  
de   fer   l'examen   extraordinari  
heu   de   buscar   una   pràctica  
per   internet   que   la   pogueu  
reproduir   a   casa.  
-   Heu   de   desenvolupar   per  
escrit   els   diferents   apartats  
que   ha   de   contenir   la  
pràctica   que   heu   fet  
-   Heu   d'acompanyar-la   de  
fotos   del   procés   o   d'una  
gravació  
Es   valorarà   també   la  
imaginació   i   la   dificultat   de  
la   pràctica  
 
b)   Els   alumnes   que   heu  
d'anar   a   fer   l'examen  

Pels   que   s’han   de   presentar  
a   l’extraordinària   repassar  
els   continguts   i   els   exercicis  
del   llibre   digital.  
 
3r   C  
 
Activitats   de   Expliquem   de   la  
unitat   5   “Energia”   del   llibre  
digital.  
 
Els   alumnes   que   s’han   de  
presentar   a   l’av.  
extraordinària   han   de   fer   les  
activitats   de   la   unitat   de  
repàs   que   hi   ha   al   llibre  
digital.   Hi   ha   instruccions   al  
Classroom  
 
 
 
3r   A   (Carles)  
 
La   última   feina   que   tindreu  
de   FQ   serà   la   següent:  
 
a)   Els   alumnes   que   no   heu  
de   fer   l'examen   extraordinari  
heu   de   buscar   una   pràctica  
per   internet   que   la   pogueu  
reproduir   a   casa.  

per   internet   que   la   pogueu  
reproduir   a   casa.  
-   Heu   de   desenvolupar   per  
escrit   els   diferents   apartats  
que   ha   de   contenir   la  
pràctica   que   heu   fet  
-   Heu   d'acompanyar-la   de  
fotos   del   procés   o   d'una  
gravació  
Es   valorarà   també   la  
imaginació   i   la   dificultat   de   la  
pràctica  
 
b)   Els   alumnes   que   heu  
d'anar   a   fer   l'examen  
extraordinari   de   FQ,   estudieu  
per   l'examen.  

https://classroom.google.com/u/0/w/NTM5NDM5NTU5NDBa/t/all


 

extraordinari   de   FQ,  
estudieu   per   l'examen.  

-   Heu   de   desenvolupar   per  
escrit   els   diferents   apartats  
que   ha   de   contenir   la  
pràctica   que   heu   fet  
-   Heu   d'acompanyar-la   de  
fotos   del   procés   o   d'una  
gravació  
Es   valorarà   també   la  
imaginació   i   la   dificultat   de   la  
pràctica  
 
b)   Els   alumnes   que   heu  
d'anar   a   fer   l'examen  
extraordinari   de   FQ,  
estudieu   per   l'examen.  

Tecnologia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura  
Científica  

❌  ❌  ❌  ❌  

Llatí  
❌  ❌  ❌  ❌  

Economia  
   Temari:   T.11:   El   comerç  

exterior.  



 

11.1:   El   comerç  
internacional.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   claus  
per   estudiar   pàg   194   i   195   

11.2:   Els   instruments   de  
protecció   comercial.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   claus  
per   estudiar   pàg   197   

11.3:   Els   moviments  
financers   internacionals.  

Plantejament  de  dubtes  i     
correcció  dels  claus  per     
estudiar  de  les  pàgines  198  i       
199   

11.4:  La  globalització    
econòmica.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   claus  
per   estudiar   pàg   201   

11.5:   La   integració  
econòmica.  



 

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   claus  
per   estudiar   pàg   202   

Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom   dins   de   cada  
publicació.  

Filosofia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Francès  
 Classroom:   Vidéo  

compréhension   orale,   la  
journée   d'Eric.  

Classroom:   Vidéo  
compréhension   orale,   la  

journée   d'Eric.  

Classroom:   Vidéos  
compréhension   orale:   Zaz   et  

Trois   cafés   gourmands  

Informàtica  
❌  ❌  ❌  ❌  

 
 
 
 

AULA   SIEI  
 

Reptes   de   la   setmana.Un   repte   diari.  



 

 

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

 

 


