
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   16   al   20   de   març  
 
 

Matèria  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  

Català  1r   ESO   A   i   C    (prof.   Rosa)  
-Lectura   de    La   closca   pelada  
dels     cretins    .  
  -Diari   del   confinament   (pautes  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat).  
 
1r   ESO   B,D   (compartit   al   drive)   
-Lectura    La   closca   pelada   dels  
cretins    i   resum   de   150   paraules  
mínim   de   cada   capítol(un  
capítol   per   setmana)  
-Comprensió   lectora   unitat   4   i  
fer   tots   els   exercicis.  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparació   d’uns   dictats  
(enviats).   
-   Petits   resums   del   dia   a   dia  
(diari   de   bitàcola).  
-   Llegir   un   llibre   i   fer   un   petit  
resum   cada   dia.   
-   Passatemps   de   llenguatge  
(enviats).  
 
 

2n   ESO   A,   B,C   (compartit   al  
drive)  
-Lectura    Mecanoscrit   del   segon  
origen    i   resum   de   150   paraules  
mínim   de   cada   capítol(un  
capítol   per   setmana)  
-Comprensió   lectora   unitat   4   i  
fer   tots   els   exercicis.  
2n   ESO   D   
-Lectura    Mecanoscrit   del   segon  
origen.  
-Diari   del   confinament  
(classroom)  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparació   d’uns   dictats  
(enviats).   
-   Petits   resums   del   dia   a   dia  
(diari   de   bitàcola).  
-   Llegir   un   llibre   i   fer   un   petit  
resum   cada   dia.   
-   Passatemps   de   llenguatge  
(enviats).  

3r   ESO   A,B,   C   I   D    (prof.   Rosa   i  
Sílvia)  
-Lectura   de    La   filla   del   mar ,  
d’Àngel   Guimerà.  
  -Diari   del   confinament   (pautes  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat/Classroom   els   grups   B  
i   D).  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparació   d’uns   dictats  
(enviats).   
-   Petits   resums   del   dia   a   dia  
(diari   de   bitàcola).  
-   Llegir   un   llibre   i   fer   un   petit  
resum   cada   dia.  
-   Passatemps   de   llenguatge  
(enviats).  
 
 

4t   ESO    A,   B,   C   i   D    (prof.   Rosa   i  
Sílvia)  
-Lectura   de    Diari   d’Anna   Frank  
(adaptació   teatral).  
  -Diari   del   confinament   (pautes  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat/Classroom   els   grups  
A   i   D)).  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparació   d’uns   dictats  
(enviats).   
-   Petits   resums   del   dia   a   dia  
(diari   de   bitàcola).  
-   Llegir   un   llibre   i   fer   un   petit  
resum   cada   dia.  
-   Passatemps    de   llenguatge  
(enviats).  
 
 



 

 

Castellà  1ºA/B/C/D  
1-Competencia   lectora,   página  
108,   ejercicios   del   1   al   7   y   del   9  
al   14.  
2-Ficha   de   ortografía   (v   y   b)  
3-Ficha   de   sinónimos   
4-   Ficha   de   acentuación   (texto  
sin   acentos)  
5-Escribir   números   en   letras  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Buscar   un   petit   poema   i  
escriure’l   en   un   full   o   cartolina  
(es   poden   fer   dibuixos).  
-   Preparar-lo   per   poder  
recitar-lo   en   veu   alta.   
 
 
 
 
 

2º   B/C   (por   correo)  
1-Ficha   de   las   palabras  
compuestas.   
2-   Ficha   de   las   palabras  
homófonas   con   H.   
3-Ficha   de   sintagmas.   
4-Ejercicios   página   99   ejercicio  
1,   2,   3,   4,   5,   y   6  
5-Página   103   texto   “Un   extraño  
joven”   ejercicios   1,2,3   y   4.  
 
A   un   alumno   se   le   ha   enviado  
un   trabajo   especial:  
-Ficha   sobre   las   normas   de  
acentuación.  
-Ficha   acentuación   de   las  
agudas.  
-Ficha   acentuación   de   las  
palabras   llanas.  
-Ficha   acentuación   de   las  
palabras   esdrújulas.  
- Fichas   acentuación   de   las  
palabras   sobresdrújulas.  
-Ficha   sílaba   tónica  
-Ficha   sílaba   átona  
-Ficha   el   nombre   I  
-Ficha   el   nombre   II  
 
2º   A/B   (por   correo   +  
Classroom)  
1    bloque   de   ejercicios:  
 

1. Evaluación   de   la  

3ºA/C   (por   correo)  
1-Página   128   Nivel   1   ejercicios  
1,   3   y   5  
2-Página   129   ejercicios   1   y   2  
3-Ficha   de   palabras   homófonas  
con   H.   
4-Página   260   leer   el   texto   y  
hacer   los   ejercicios    de   la  
página   261   los   números    1,   2   y  
3  
3º   B/D  
1-Competencia   lectora,   página  
106,   ejercicios   del   1   al   6   y   del   8  
al   10.  
2.   Fichas   de   ortografía   
2-   Construcción   de   frases   con  
palabras   seleccionadas  
(búsqueda   previa   significado)  
3-Ficha   de   palabras   sinónimas  
con   terminación   determinada  
4-Detección   de   palabras  
incorrectas   en   un   texto  
5-Ficha   de   reposición   de   letras  
eliminadas   en   un   texto.  
6.   Ficha   de   acentuación   de  
textos   sin   acentos  
7-   Escribir   números   en   letras  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparación   de   dictados  
(enviados).  
-   Redacción   sobre   cómo   pasan  
los   días   de   confinamiento   a  

4º   A/B   (por   correo   +  
classroom)  
Documento   PDF:  

1. Banco   de   actividades  
de   todo   el   bloque   de  
lengua   trabajado   hasta  
ahora.  

 
Fecha   de   entrega   y   espacio  
estipulado   en   el   Classroom.  
 
4ºC/D   (por   correo)  
1.Ficha   de   diptongos,  
triptongos   y   hiatos.  
2.Ficha   de   la   pasiva   refleja,  
impersonales   reflejas,  
recíprocas   y   reflexivas.   
3-Ejercicios   del   libro:   página  
128   Nivel   1   ejercicio   2,   3   y   5  
también   la   flechita.  
4-Página   129   ejercicios   2,   3,   4,  
5,   6.  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparación   de   dictados  
(enviados).  
-   Redacción   sobre   cómo   pasan  
los   días   de   confinamiento   a  
modo   de   diario   de   bitácora.  
-   Lectura   de   un   libro   y  
realización   de   pequeños  
resúmenes   de   cada   capítulo  
-   Pasatiempos    de  



 

unidad   5.   P.   105:   3,   4,  
5,   6,   7   y   8.  

 
+ Trabajo   del   libro   de  

lectura   obligatoria.  
 
Fecha   de   entrega   y   espacio  
estipulado   en   el   Classroom .  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Buscar   un   petit   poema   i  
escriure’l   en   un   full   o   cartolina  
(es   poden   fer   dibuixos).  
-   Intentar   memoritzar   un  
trosset   del   poema  
-   Preparar-lo   per   poder  
recitar-lo   en   veu   alta.   
 
 

modo   de   diario   de   bitácora.  
-   Lectura   de   un   libro   y  
realización   de   pequeños  
resúmenes   de   cada   capítulo  
-   Pasatiempos    de   lenguaje  
(enviados).   
 

lenguaje.(enviados).   
 
 
 
 
 

Anglès    1r   A/B/C  
Llegir   el   llibre   de   lectura  
Mulan ,   fer   un   resum   de   cada  
capítol   (1rA)   i   les   activitats   del  
final   del   llibre.  
Accés   lliure   a   la   web   
https://elt.oup.com/student/o 
upesecondary    per   fer   feina  
extra   (gramàtica,   vocabulari,  
comprensió   oral   i   escrita…)  
Comunicat   per   correu   als  
alumnes.  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Repassar   el   vocabulari   del  

2n   A/B/C/D  
Llegir   el   llibre   de   lectura    Five  
Short   Plays    i   fer   les   activitats  
del   final   del   llibre.  
Accés   lliure   a   la   web   
https://elt.oup.com/student/ou 
pesecondary    per   fer   feina   extra  
(gramàtica,   vocabulari,  
comprensió   oral   i   escrita…)  
Comunicat   per   correu   als  
alumnes.  
 
SIEI   (per   correu)   per   a   l’A.C  
-   Repassar   el   vocabulari   del   cos,  
el   cap   i   la   famÍlia.  

3r   A/B/C  
Llegir   el   llibre   de   lectura    The  
Last   Sherlock   Holmes   Story    i   fer  
les   activitats   del   final   del   llibre.  
Accés   lliure   a   la   web   
https://elt.oup.com/student/ou 
pesecondary    per   fer   feina   extra  
(gramàtica,   vocabulari,  
comprensió   oral   i   escrita…)  
Comunicat   per   correu   als  
alumnes.  
 
SIEI  
-   Practicar   Duolinguo  
-   Completar   una   lliçó   de   10  

4t   A/B/C  
Llegir   el   llibre   de   lectura  
Gulliver’s   Travels ,   fer   un   resum  
de   cada   capítol   (4tC)   i   les  
activitats   del   final   del   llibre.  
Accés   lliure   a   la   web  
https://elt.oup.com/student/ou 
pesecondary    per   fer   feina   extra  
(gramàtica,   vocabulari,  
comprensió   oral   i   escrita…).  
Comunicat   per   correu   als  
alumnes.  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Fer   un   Kahoot   o   PowerPoint  

https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary


 

cos,   el   cap   i   la   famÍlia.  
w ww.agendaweb.org   
vocabulary  
-   Dibuixar   un   cos   humà   i  
escriure   com   es   diu   cada   part  
del   cos   en   anglès.   
-   Fitxa   (adjuntada   en   el   correu)  
per   treballar   els   noms   dels  
animals   

 
 
 

w ww.agendaweb.org   
vocabulary  
-   Dibuixar   un   cos   humà   i  
escriure   com   es   diu   cada   part  
del   cos   en   anglès.   
-   Fitxa   (adjuntada   en   el   correu)  
per   treballar   els   noms   dels  
animals   

activitats   al   dia   sobre   un   tema  
adequat   al   teu   nivell   (família,  
cultura…)  
-Cada   10    lliçons   resoltes  
començaràs   a   competir!  
 

amb   possibles   preguntes   per  
fer   als   companys/es   sobre   els  
temes   treballats   a   les   anteriors  
classes:   parts   del   cos,   objectes  
de   l’escola,   etc.   
 

Geografia   i   Història  Confinament   Geografia   i  
Història   1r   ESO  
Projectes   clima   i   paisatge  

2n   A,B,C,D  
Tasca   Historia   (Pel   Drive)  
Tema   Al-Àndalus  
Tenen   una   fitxa   compartida  
en   el    Drive   de   tasques   amb  
3   enllaços   per   visualitzar   3  
vídeos   explicatius.   També  
tenen   un   enllaç   a   una   fitxa  
de   tasques   que   han   d’omplir  
i   retornar   a   través   de  
compartició   en   el   Drive.   
 

3r   A,   B,   C  
Tasca   Geografia   Drive     Activitats  
llibre   digital   de   la   unitat   1  
(especificades   al   moodle)   i   que  
han   d’incorporar   al   document  
de   drive   que   van   fa   uns   dies   –  
dossier   d’activitats-.  
 
Alumnes   SIEI   (enviat   per  
correu)  
 
Continuar   activitats   Unitat   1   del  
llibre   de   text  

  
 

 
 

https://agora.xtec.cat/iesc 
abrils/wp-content/uploads/ 
usu1031/2020/03/Dossier- 
1%C2%AAGM-Pdf.pdf  
Dossier   1r   Guerra   Mundial  

CVE/HCR  Tasca   HCR1    Pel·lícula    Jesús,  Tasca   HCR2    Pel·lícula    El  Tasca   HCR3  Tasca   HCR4  

http://www.agendaweb.org/
http://www.agendaweb.org/
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Confinament-Geografia-i-Hist%C3%B2ria-1r-ESO.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Confinament-Geografia-i-Hist%C3%B2ria-1r-ESO.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Dossier-1%C2%AAGM-Pdf.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Dossier-1%C2%AAGM-Pdf.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Dossier-1%C2%AAGM-Pdf.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/Dossier-1%C2%AAGM-Pdf.pdf


 

els   enllaços   estan   al   moodle  
(Història   i   Cultura   de   les  
Religions   1,   Unitat   10).   En   el  
G-Classroom,   hi   ha   el  
document   amb   les  
indicacions.  
 
Tasca   de   CiVE:   La   solidaritat  
davant   el   Coronavirus  
https://drive.google.com/fil 
e/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1 
XVrNgE3fGThZRX/view?usp 
=sharing  
 
 
 
 
 
 

Regne   del   Cel    ,l’enllaç   està   al  
moodle   (Història   i   cultura   de  
les   Religions   2,   Unitat   5).   En  
el   G-Classroom,   hi   ha   el  
document   amb   les  
indicacions.  
 
Tasca   CiVE   :    Pel·licula   el  
“médico   africano”     El   medico  
africano_projecte  

Acabar   el   projecte:   El  
Mil·lenni   d’or.  
 
Tasca   de   CiVE:  
L’ arribada   d’una   nova  
epidèmia   el   COVID-19  
https://drive.google.com/fil 
e/d/139899Ouboxui6h29H 
y33CJWzeZNn4GgK/view 
?usp=sharing  
 

Fer   un   resum   de   tots   els  
projectes   Buddhisme,   en   el  
seu   dossier   digital.  
 
Tasca   CiVE:    Epidèmies:  
Història   i   Ètica  
https://docs.google.com/d 
ocument/d/1cDhWKoe26y 
55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2W 
UQquHn6pJVs/edit?usp= 
sharing  
 

Educació   Física  Pla   condiconament   físic  
Trivial   esportiu  
Tot   enviat   i   compartit   per  
drive  

Pla   condiconament   físic  
Trivial   esportiu  
Tot   enviat   i   compartit   per  
drive  

Pla   condiconament   físic  
Trivial   esportiu  
Tot   enviat   i   compartit   per  
drive  
3A:   Valoració   del   VB    -   la  
resta   de   grups   ho   van   poder   fer  
l’última   setmana,   aquest   grup   com  
que   era   divendres   …   -  

Pla   condiconament   físic  
Asanes   per   enfortir  
Sistema   Immunologic  
Sama   Vritti   Pranayama  
Relaxació  
Trivial   esportiu  
Tot   enviat   i   compartit   per  
drive  

E.   Visual   i   Plàstica      

https://drive.google.com/file/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1XVrNgE3fGThZRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1XVrNgE3fGThZRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1XVrNgE3fGThZRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1XVrNgE3fGThZRX/view?usp=sharing
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/El-medico-africano_projecte.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/wp-content/uploads/usu1031/2020/03/El-medico-africano_projecte.pdf
https://drive.google.com/file/d/139899Ouboxui6h29Hy33CJWzeZNn4GgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139899Ouboxui6h29Hy33CJWzeZNn4GgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139899Ouboxui6h29Hy33CJWzeZNn4GgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139899Ouboxui6h29Hy33CJWzeZNn4GgK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDhWKoe26y55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2WUQquHn6pJVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDhWKoe26y55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2WUQquHn6pJVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDhWKoe26y55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2WUQquHn6pJVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDhWKoe26y55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2WUQquHn6pJVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cDhWKoe26y55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2WUQquHn6pJVs/edit?usp=sharing


 

Música  Tasca   al   Classroom:   han  
de   fer   una   presentació  
sobre   la   classificació   de  
les   veus.  

Tasca   al   Classroom.    
 

Matemàtiques  1rA,   B,   C   i   D:  
G-Classroom.   Creació   de  
les   classes,   adjuntar   als  
alumnes   i   fer   arribar   un  
calendari   per   classe   on  
poden   veure:   tasques   a  
realitzar   i   quin   dia   i   hora  
es   farà   la   classroom   per  
resoldre   dubtes   i   corregir  
els   exercicis   de   forma  
conjunta.    Exercicis  
corresponents   a  
iniciació   de   rectes   i  
angles.   
 
SIEI   (per   correu)  
Mesura   del   temps.   Repàs  
amb   exercicis.  
Exercicis   d’operacions  
variades   (cada   alumne  
segons   el   seu   nivell).  
Es   recomana   practicar   els  
canvis   amb   monedes.   
Realització   de   càlcul  
mental.  
Per   enllaçar   amb   el   taller  

2C   i   2D:   G-Classroom  
amb   fulls   d’exercicis  
d’ampliació/reforç  
d’equacions   de   1r   grau.  
2A/B:   Activitats   de   càlcul  
mental   a   la   web  
academics  
 
Repàs   de   temes   anteriors  
(fraccions,   enters,  
equacions,   algebra)   amb  
fitxes   pdf.   amb   solucions  
 
SIEI   (per   correu)  
-    Sumes,   restes,  
multiplicacions   i   divisions.  
-   Completar   línies  
numèriques  
-   Completar   sèries  
numèriques  
-   Problemes   càlcul   mental  
-   Operacions   combinades  
amb   parèntesi  
 
 

3r   A  
 
Activitats   de   càlcul   mental  
amb   arcademics  
 
Repàs   de   temes   anteriors  
(fraccions,   equacions   de  
1r   i   2n   grau,   sistemes,  
rectes)   amb   fitxes   pdf   amb  
solucions  
 
3rB   
   Prova   Cangur   2019   nivell  
1    -   Problemes   de  
Competències   (document  
web   i   correu   electrònic)   -  
Prova   Cangur   2014   nivell  
1  
 
3rC  
S’ha   creat   una   classe   a  
google   classroom   i   s’han  
penjat   dos   documents  
amb   exercicis   i   problemes  
amb   solucions   del   tema  
Sistemes   d’equacions.  

SIEI   (per   correu)  
Mesura   del   temps.   Repàs  
amb   exercicis.  
Exercicis   d’operacions  
variades   (cada   alumne  
segons   el   seu   nivell).  
Es   recomana   practicar   els  
canvis   amb   monedes.   
Realització   de   càlcul  
mental.  
Per   enllaçar   amb   el   taller  
de   cuina   es   suggereix  
col·laborar   a   la   cuina   i  
mesurar   ingredients,  
controlar   els   temps   de  
cocció,controlar  
temperatures…  
Repàs   de   diferents  
conceptes   amb   la   web:  

www.thatquiz.org  

Exercicis   i   problemes  
d’equacions.(A.C)  

Exercicis   de   nombres  

https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38965
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38965
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38981
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38981
http://www.thatquiz.org/


 

de   cuina   es   suggereix  
col·laborar   a   la   cuina   i  
mesurar   ingredients,  
controlar   els   temps   de  
cocció,controlar  
temperatures…  
 

 
SIEI   (per   correu)  
Mesura   del   temps.   Repàs  
amb   exercicis.  
Exercicis   d’operacions  
variades   (cada   alumne  
segons   el   seu   nivell).  
Es   recomana   practicar   els  
canvis   amb   monedes.   
Realització   de   càlcul  
mental.  
Per   enllaçar   amb   el   taller  
de   cuina   es   suggereix  
col·laborar   a   la   cuina   i  
mesurar   ingredients,  
controlar   els   temps   de  
cocció,controlar  
temperatures…  
Repàs   de   diferents  
conceptes   amb   la   web:  

www.thatquiz.org  

 
 

enters..(A.C)  

4t   A   i   B    per   correu+  
google   classroom:   havien  
d’acabar   un   minidossier  
de   repàs   de   funcions   que  
m’havien    d’entregar   el  
dilluns   d’aquesta  
setmana.   Hi   ha   2   dossiers  
diferents   depenent    el  
nivell   que   tenen.   Se’ls   ha  
enviat   les   solucions.  

Han   de   fer   els   exercicis  
del   dossier    48   al   55     la  
mitjana,   la   moda,   la  
mediana,   el   rang   i   la  
desviació   típica .   S’ha  
creat   una   classe   google  
classroom   per   a   que  
escriguin   les   solucions   en  
un   excel.  

4t   C    Prova   Cangur   2014  
nivell   2    -   Problemes   de  
Competències   (document  
web   i   correu   electrònic)   -  
Prova   Ca ngur   2013  
nivell   2  

http://www.thatquiz.org/
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38982
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38982
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38983
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38983
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=38983


 

 

 

Biologia   i   Geologia  (Montse   V)   Document   de  
salut   amb   material   del  
Moodle.   Repassar   el  
tema   amb   Science   Bits.  
 
 
(Joan)   
Fer   l’explorem   del   Tema   4  
i   del   Tema   5   del   llibre  
digital   Science   bits.  
(Llibre   de   Geologia)  
 

 (Montse   V)   Repassar   el  
tema   “La   relació”   ,   apartat  
del   Sistema   endocrí   amb  
els   exercicis   del   llibre  
digital.  
(Joan)   Repassar   el   tema   3  
(La   relació)   del   llibre  
digital   i   acabar   les  
activitats   fins   les  
explicacions   donades   a  
classe.  
 
 

Preparar   l’examen   amb  
exercicis   del   llibre   i   del  
Moodle.   Repassar   amb  
Science   Bits  
 

Física   i   Química   2n   A,   B,   C   i   D:  
  
U6-Les   substàncies   es  
transformen  
 
-Al   llibre   digital:   
Activitats   U6   “Engeguem”;  
”Explorem”;   ”Expliquem”  
 
-Al   Google   Classroom   o  
per   email:   
Resum   de   la   unitat  

3r   A,   B   i   C:  
 
U4-Dissolucions   aquoses  
 
-Al   llibre   digital:   Activitats  
U4   “Engeguem”;  
”Explorem”;   ”Expliquem”  
 
-Al   G-Classroom:   Resum  
de   la   unitat.  
 
(Aquesta   unitat   passa   a  

Fer   una   fitxa   de   repàs   del  
tema:   Àtom   i   Taula  
periòdica.  
 
La   presentaran   per   email  
o   al   Google   Classroom.  
 
Aquesta   fitxa   era   per  
preparar   la   prova   que  
teníen   aquesta   setmana.  



 

(expliquem)  
 
(Aquesta   unitat   passa   a  
ser   complementària)   
 
 

ser   complementària)   
 
 
 
  

Tecnologia  1rA,B,C:   Tema   4   anàlisi  
d’objectes.   Fer   resums   i  
acabar   l’objecte   escollit  
 
.   Fer   activitats   7,8,9   llibre  
digital,   Mesures   dels  
objectes.  

S’han   creat   4   classes   al  
google   classroom   que  
corresponen   a   2A,     2B,   2C   i  
2D   i   s’han   penjat   dues   fitxes  
d’activitats   del   tema   3  
Electricitat   i   magnetisme:  
-   Fitxa   activitats   de   reforç  
llibre   digital.  
-   Fitxa   activitats   TIC   llibre  
digital.  
 

3rA,B    Introducció   màquines  
tèrmiques:   

● Rodes   hidràuliques  

consultar   tipus   i   fer   resums   i  
dibuixos   dels   tipus  

3rA.  Estudiar  el  control     
Mecanismes  de  transmissió    
del   moviment  

3rC    :Llegir   de   la   Unitat   4   de  
Mecanismes.   La   part   de  
competències   bàsiques,   la   part  
del   gramòfon   no   cal,   si   la   de   “la  
transmissió   d’una   bicicleta”.Al  
acabar,   fer   els   següents  
exercicis   de   la   mateixa   unitat:  

19.   Competències   bàsiques   (2)  
20.   Competències   bàsiques   (3)  
21.   Competències   bàsiques   (4)  
22.   Competències   bàsiques   (5)  
23.   Competències   bàsiques   (6)  
24.   Competències   bàsiques   (7)  
33.   Activitats   finals   (8)  

Fer   el   diagrama   de   flux   de  
la   tasca   de   programació,  
que   vam   iniciar   a   classe..  



 

C.   Científica     (Montse   V)   Preparar  
l’examen   amb   exercicis  
del   dossier   i   del   Moodle.   

Llatí     Por   correo   +   Classroom:  
 
Fichas   sobre   léxico  
(prefijos   en   latín)   con  
teoría   y   actividades   a  
realizar.  
 
Fecha   de   entrega   y  
espacio   estipulado   en   el  
Classroom.  

Economia     G-Classroom.   Creació   de  
la   classe,   adjuntar   als  
alumnes   i   fer   arribar   un  
calendari   on   poden   veure:  
tasques   a   realitzar   i   quin  
dia   i   hora   es   farà   la  
classroom   per   resoldre  
dubtes   i   corregir   els  
exercicis   de   forma  
conjunta.    Exercicis  
corresponents   al   tema  
tipus   d’interès   i   inflació.   

Filosofia     G-Classroom:    Into   the  
wild,    activitats   en   el  
document.  



 

Francès     Lectura   del   llibre    La   guerre   des  

boutons ,   fer   les   activitats   del  

capítol   2   i   seguir   la   lectura  

realitzant   les   activitats  

corresponents   a   cada   capítol.   

Expressió   escrita:   10   activitats  

que   han   realitzat   durant   el  

confinament   i   10   activitats   que  

realitzaran   quan   surtin.  

Informàtica     Exercicis   Moodle.  
Audacity.   Tema   9.  

 
 
 

AULA   SIEI  

Els   alumnes   de   la   SIEI   també   han   rebut   tasques   dels   projectes   que   realitzem   (per   correu).  
 
SIEI   1r,   2n,   3r   (per   correu)  
 
FEM   UN   TOMB  
 
-   Imprimir   la   fotografia   del   recorregut   des   de    l’institut   a   l’escola   Santa   Anna   de   Mataró.   
-   Descriure   el   recorregut.   
 
A   LES   MEVES    MANS   
-   Millorar   la   destresa   i   la   motricitat   fina.  



 

https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/  
 
PROJECTE   NOTÍCIA   (1r,   Albert   i   4t)  
-   Buscar   una   notícia   relacionada   amb   el   Coronavirus   i   respondre   a   les   preguntes   que   treballem   normalment   a   classe.   

SIEI   4t   (per   correu)  

DEURES   INSERCIÓ   LABORAL  

-   Fer   un   recollit   de   les   possibles   preguntes   que   us   poden   fer   a   l’entrevista   d’admissió   del   nou   centre   i   les   possibles   respostes   per   part   vostra.  
 
FEM   UN   TOMB  
 
-   Imprimir   la   fotografia   del   recorregut   des   de    l’institut   a   l’escola   Santa   Anna   de   Mataró.   
-   Descriure   el   recorregut.   
 
A   LES   MEVES    MANS  
-   Millorar   la   destresa   i   la   motricitat   fina.  

https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/  

SIEI   1r,   2n,   3r   i   4t   (per   correu):  

-   Buscar   experiments   que   els   agradaria   fer,   apuntar   quins   materials   necessiten   i   quin   procés   s’ha   de   seguir   per   a   dur-lo   a   terme.   

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/


 

- Continuar   amb   el   treball   escrit :   apartat   corresponent   a   les   preguntes   sobre    VALORACIÓ .   
Incorporar   les   fotografies.  
Tenen   indicacions   escrites   en   el   treball   compartit   al   Drive   i   per   correu   electrònic.   

 


