
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   23   al   27   de   març  
 
 

Matèria  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  

Català  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).  
 
1r   ESO   A   i   C    (prof.   Rosa)  
-Continuar   la   lectura   de    La  
closca   pelada   dels     cretins    .  
  -Seguir   fent   el   Dietari    del  
confinament   (pautes  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat).  
-Llegir   les   competències   a   punt  
de   la   pàgina   76   i   fer   els   ex.   1   a  
14   inclosos   (   indicacions  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat).  
 
1r   ESO   B   i   D    (prof.   Estefania)  
-   Continuar   la   lectura   de    La  
closca   pelada   dels   dels   cretins     i  

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   D    (prof.   Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   de  
Mecanoscrit   del   segon   origen.   
-Seguir   fent   el   Dietari   del  
confinament   (indicacions   al  
Classroom).  
-   Llegir   les   competències   a   punt  
de   la   pàgina   86   i   fer   els   exercicis  
1-12   (tots   dos   inclosos)   de   la  
pàgina   87.   (indicacions   al  
Classroom)   
 
 
2n   ESO   A,B,C   (prof.   Estefania)  
-   Continuar   la   lectura   de    El  
mecanoscrit   del   segon   origen    i  

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    (prof.   Rosa   i   Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   de    La   filla  
del   mar.  
-   Seguir   fent   el   Dietari   del  
confinament   (Indicacions  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat   o   bé   al   Classroom).  
-   Llegir   les   competències   a   punt  
de   la   pàgina   100   i   fer   els   ex.  
1-15,   tots   dos   inclosos  
(indicacions   compartides   al  
drive   amb   l’alumnat   o   bé   al  
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).  
 
4t   ESO    (prof.   Rosa   i   Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   d’ El   diari  
d’Anna   Frank.  
-   Seguir   fent   el   Dietari   del  
confinament   (Indicacions  
compartides   al   drive   amb  
l’alumnat   o   bé   al   Classroom).  
-   Llegir   les   competències   a   punt  
de   la   pàgina   103   i   fer   els   ex.  
1-15,   tots   dos   inclosos  
(indicacions   compartides   al  
drive   amb   l’alumnat   o   bé   al  
Classroom).  
 
 



 

fer   el   resum   setmanal   de   150  
paraules   mínim.  
-   Fer   les   activitats   de   reforç   del  
Tema   4   :exercicis   a,b,c,d,e,f   de  
la   Comprensió   lectora   i  
exercicis   1   a   13    del  
Coneixement   de   la   llengua  
(exercicis   i   indicacions  
compartides   al   drive   )  
 
 
 
 
 
 

fer   el   resum   setmanal   de   150  
paraules   mínim)  
-Fer   les   activitats   de   reforç   del  
Tema   4   :exercicis   a,b,c,d,e,f   de  
la   Comprensió   lectora   i   exercicis  
1   a   13    del   Coneixement   de   la  
llengua   (exercicis   i   indicacions  
compartides   al   drive   )  
 
 

Castellà  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.   
 
1º   A,   B,   C   y   D   (profesora  
Gemma)  
 
Acabar   competencia   lectora  
( página   108,   ejercicios   1   al   7,   9  
al   14)     y   empezar   competencia  
lectora   (páginas   148-149)  
Ejercicios   1,   2,   3,   4,   5   y   6)   
 
Escribir   y   buscar    en   el  
diccionario   las   palabras   que   no  
entendáis   de   los   textos   de  

2º   A   y   B:  
Por   correo   y   classroom.  
 
Dos   bloques   de   ejercicios:  
 

1. “Saber   hacer”   de   la  
unidad   5.   P.   99:   1,   2,   3,  
4,   5   y   6.  
 

1. Comprensión   lectora  
unidad   6.   P.   108-109:   1,  
2,   3,   4,   6,   8   y   9.  

 
+ Trabajo   del   libro   de  

lectura   obligatoria.  
 
Fecha   de   entrega   y   espacio  
estipulado   en   el   Classroom.  
 

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  
lenguaje.(enviados).  
 
3ºA,   B,   C    y   D   (profesoras  
Carlota   y   Gemma)   (correo  
electrónico)  
 
Competencia   lectora   (páginas  
132-133)-    Ejercicio   1,   2,   3,   y   8  
 

4º   A   y   B:  
Por   correo   y   classroom.  
 
Texto   “Asunto   de   todos”  
(documento   PDF).  
Comprensión   lectora   sobre   un  
artículo   de   opinión.   Preguntas  
sobre   el   contenido   y   sobre  
aspectos   formales   de   la   lengua.  
 

+ Trabajo   del   libro   de  
lectura   obligatoria.  

 
Fecha   de   entrega   y   espacio  
estipulado   en   el   Classroom.  
 
SIEI   (per   correu)  
-   Preparación   de   dictados  
(enviados).  



 

competencia   lectora.  
 
Escribir   redacción   sobre   cómo  
estáis   pasando   estos   días   de  
confinamiento    (qué   rutina  
tenéis,   cómo   os   distraéis,   cómo  
pasáis   el   tiempo…)  
 
Acabar   fichas   de   ortografía  
(enviadas   correo   electrónico)  

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.   
 
 
2º   B/C   (por   correo)   
 
Redacción   sobre   cómo   estáis  
pasando   estos   días   de  
confinamiento   (en   qué   invertís  
el   tiempo,   cómo   os   distraéis…)  
  
Ficha   de   ortografía   (   b,   v,   h,   g,   j,  
diptongos…)  
 
Ficha   de   un    texto   para  
acentuar.  
 
A   un   alumno   se   le   ha   enviado  
un   trabajo   especial:  
 
Redacción   sobre   cómo   está  
pasando   estos   días   de  
confinamiento   (en   qué   inverte  
el   tiempo,   cómo   pasa   el   día   …)  
 
-Ficha   para   distinguir   el  
adjetivo.  
-Ficha   “intención   del   hablante”.  
-Ficha   verbos.  

Redacción   sobre   cómo   estáis  
pasando   estos   días   de  
confinamiento    (en   qué   invertís  
el   tiempo,   cómo   os   distraéis…)  
  
Ficha   de   un   texto   para  
acentuar   (enviado   por   correo  
electrónico)  
 

-   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  
lenguaje.(enviados).  
 
 
4º   C/D   Carlota   Losada   (correo  
electrónico)  
 
-Comprensión   lectora   página  
132   133,   ejercicios   1,   2,   3,   4,   5,  
8,   9   y   11.  
 
- Redacción   sobre   cómo   estáis  
pasando   estos   días   de  
confinamiento   (en   qué   invertís  
el   tiempo,   cómo   os   distraéis…)  
 
 
 
 
 
 



 

-Un   dossier   que   hará   mientras  
continúe   esta   situación   de  
confinamiento.  
 
 
 
 
 

Anglès  1rA  

1. Acabar   de   llegir   el  
llibre    Mulan ,   fer   el  
dossier   de   les  
activitats   (en   paper)   i  
compartir   els   seus  
resums   de   cada  
capítol   amb   els  
companys   a   Google  
Classroom.  

2. Activitats   de  
gramàtica   i   vocabulari  
(9   en   total)  
disponibles   a   Google  
Classroom.  

 
1rB-1C-1D   

1. Acabar   de   llegir   el  
llibre    Mulan ,   fer   el  
dossier   de   les  
activitats   (en   paper)   i  
compartir   els   seus  
resums   de   cada  
capítol   amb   els  
companys   a   Google  

1. Acabar   de   llegir   el  
llibre   Five   Short   Plays,  
fer   el   treball   que   tenen  
penjat   al   Google  
Classroom.  

2. Workbook   pàgines   40   i  
41.  

3. Acabar   la   presentació  
Guinness   World  
Record.  

4. Fer   l’activitat   dels  
Comparatives   i  
superlatives   que   tenen  
al   Google   Classroom.  

 
 
 
SIEI   (per   correu)   per   a   l’A.C  
-   Repassar   el   vocabulari   del   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)  

3rA   i   3rC   
1. Acabar   de   llegir   el  

llibre    The   Sherlock  
Holmes   Story,     fer   el  
dossier   de   les  
activitats   (en   paper)   i  
compartir   els   seus  
resums   de   cada   capítol  
amb   els   companys   a  
Google   Classroom.  

2. https://elt.oup.com/st 
udent/oupesecondary 
Activitats   de   gramàtica  
i   vocabulari   (9   en  
total)   disponibles   a  
Google   Classroom.  
 

SIEI   (3r)   
1.   Practicar   Duolinguo  
2.   Completar   una   lliçó  

de   10   activitats   al   dia  
sobre   un   tema  
adequat   al   teu   nivell  
(família,   cultura…)  

3. Cada   10    lliçons  
resoltes   començaràs   a  

4tC  
1. Acabar   de   llegir   el  

llibre    Gulliver’s  
Travels ,   fer   el   dossier  
de   les   activitats   (en  
paper)   i   compartir   els  
seus   resums   de   cada  
capítol   amb   els  
companys   a   Google  
Classroom.  

2. Activitats   al  
Workbook:   pàg.   41   ex.  
1,   2   i   3  

3. Tasca   d’expressió  
escrita   disponible   a  
Google   Classroom.  

 
 
SIEI   (per   correu)  
-   Fer   un   Kahoot   o   PowerPoint  
amb   possibles   preguntes   per  
fer   als   companys/es   sobre   els  
temes   treballats   a   les   anteriors  
classes:   parts   del   cos,   objectes  
de   l’escola,   etc.   

http://www.agendaweb.org/
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary


 

Classroom.  
2. https://elt.oup.com/st 

udent/oupesecondary 
Activitats   de  
gramàtica   i   vocabulari  
(9   en   total)  
disponibles   a   Google  
Classroom.   

 
 
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  
lenguaje.(enviados).  

per   treballar   els   noms   dels  
animals   

competir!   

Geografia   i   Història  Climes   i   paisatges  
https://docs.google.com/do 
cument/d/1EgJq6mWtRKCE 
A6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMV 
VkZ1NuukQ/edit?usp=shari 
ng  
 
SIEI  
K.   López   ->   continuar  
presentació   paisatges   i  
dossier  

Grups:   A,   B,   C   i   D  
Tasca:   L’economia  
d’al-Andalus  
Han   de   fer   unes   tasques  
sobre   al-Andalus   seguint   una  
fitxa   guia.   
L'economia   d'al-Andalus  

GRUPS   A,   B,   C  
Projecte   Unió   Europea  
Es   troba   en   el   moodle   a  
Informació   general   del   curs  
(pot   durar   dos   setmanes)  
Projecte   Unió   Europea  
 
Projecte   Unió   Euro   SIEI   3rA  
Es   troba   en   el   moodle   a  
Informació   general   del   curs  
(pot   durar   dos   setmanes)  

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

https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://elt.oup.com/student/oupesecondary
https://docs.google.com/document/d/1EgJq6mWtRKCEA6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMVVkZ1NuukQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgJq6mWtRKCEA6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMVVkZ1NuukQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgJq6mWtRKCEA6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMVVkZ1NuukQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgJq6mWtRKCEA6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMVVkZ1NuukQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EgJq6mWtRKCEA6q1N0gXd9qYkTUDRsYlMVVkZ1NuukQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O-57BXf5vCt_eCEVxcYWb03BobiQG43Cfe5mPJDKlnM/edit
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48101/mod_resource/content/1/Feina%20confinament%20GIH%20%282a%20part%29%20Projecte%20Uni%C3%B3%20Europea.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


 

 
O.   Santos->   mateix   projecte  
que   la   resta   de   companys  

Projecte   Unió   Europea   SIEI  
 

CVE/HCR  Tasca   de   CiVE:   La   solidaritat  
davant   el   Coronavirus  
https://drive.google.com/fil 
e/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1 
XVrNgE3fGThZRX/view?usp 
=sharing  
 
Tasca   HCR1    Pel·lícula    Jesús,  
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.  
A   entregar   diumenge  
29/3/20  

Tasca   CiVE   :    Pel·licula   el  
“médico   africano”     El   medico  
africano_projecte  
 
Tasca   HCR2    Pel·lícula    El  
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.  
A   entregar   diumenge  
29/3/20  

Tasca   de   CiVE:  
L’ arribada   d’una   nova  
epidèmia   el   COVID-19  
https://drive.google.com/fil 
e/d/139899Ouboxui6h29H 
y33CJWzeZNn4GgK/view 
?usp=sharing  
 
Tasca   HCR3  
Acabar   el   projecte:   El  
Mil·lenni   d’or.  
A   entregar   diumenge  
29/3/20  
 

Tasca   CiVE:    Epidèmies:  
Història   i   Ètica  
https://docs.google.com/d 
ocument/d/1cDhWKoe26y 
55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2 
WUQquHn6pJVs/edit?usp 
=sharing  
 
Tasca   HCR4  
Fer   un   resum   de   tots   els  
projectes   Buddhisme,   en   el  
seu   dossier   digital.  
A   entregar   diumenge  
29/3/20  

Educació   Física  Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Malabars  
Reptes   Educació   Física  
Es   pot   consultar   tota   la  
informació   en   el   seu  
correu   electrònic  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Malabars  
Reptes   Educació   Física  
Es   pot   consultar   tota   la  
informació   en   el   seu  
correu   electrònic  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Malabars  
Reptes   Educació   Física  
Es   pot   consultar   tota   la  
informació   en   el   seu  
correu   electrònic  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Malabars  
Reptes   Educació   Física  
Es   pot   consultar   tota   la  
informació   en   el   seu  
correu   electrònic  

E.   Visual   i   Plàstica      

https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48102/mod_resource/content/1/Feina%20confinament%20GIH%20SIEI%20Projecte%20Uni%C3%B3%20Europea.pdf
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      
 

Matemàtiques  1rA,   B,   C   i   D:  
Exercicis  
corresponents   a  
iniciació   de   rectes   i  
angles.  

-   Dilluns   23    -->    Tema   7:  
Rectes   i   angles.   7.1:  
Rectes   en   el   pla.   Pla,  
recta,   semirecta,  
segment,   posicions  
relatives   i   mediatriu.   

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   4,  
5,   6,   i   7   de   forma   conjunta  
amb   els   comentaris   de  
tots   els   participants.  

-   Dimecres   25    -->    Tema  
7:   Rectes   i   angles.   7.2:  
Mesures   de   longitud.  
Metre,   múltiples,  
submúltiples,   forma  
complexa   e   incomplexa  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  

2C   i   D:   
 
G-Classroom   amb   fulls  
d’exercicis  
d’ampliació/reforç   de  
proporcionalitat   i  
percentatges.  
 
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  

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  
 
3r   B  
 
Moodle   -   Matemàtiques  
assortides  
 
Activitats   experimentals  
WIMS    (registreu-vos  
amb   la   contrasenya  
virus2020)  
 
 
3rC  
Exercicis   i   problemes  
amb   solucions   del   tema  
Sistemes   d’equacions.  
(documents   al   google  

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/assign/view.php?id=39262
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39262
http://wims-deq.urv.cat/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=3938590&subclass=yes
http://www.thatquiz.org/


 

11,   13,   16,   19,   20,   21   i   23  
de   forma   conjunta   amb  
els   comentaris   de   tots   els  
participants.  

-   Divendres   27    -->    Tema  
7:   Rectes   i   angles.   7.3:  
Els   angles.   Tipus  
d'angles,   angles   i   rectes.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
29,   30,   31,   32,   33   i   34   de  
forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.  

Dates   d’entrega  
posteriors   penjades   al  
calendari   exposat   a  
G-classroom  

 

SIEI   (per   correu)  
Mesura   del   temps.   Repàs  
amb   exercicis.  
Exercicis   d’operacions  
variades   (cada   alumne  
segons   el   seu   nivell).  
Es   recomana   practicar   els  

amb   parèntesi  
 

classroom)  
 
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  

5   Exercicis   dossier  
estadística   i   4   exs.   de  
funcions.   Tot   a   través   del  
Google   classroom   amb   un  
full   excel   on   se’ls    explica   i  
guia   per   arribar   al  
resultat.  

Data   límit   d’entrega:  
divendres   27   març.  

4t   C  

Moodle   -   2020   setmana  
13   -   Problemes  
competencials  
Activitats   experimentals  
WIMS    (registreu-vos  
amb   la   contrasenya  
surivaronoc)  
 

http://www.thatquiz.org/
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=83#
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=83#
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=83#
http://wims-deq.urv.cat/wims/wims.cgi?module=adm/class/classes&type=authparticipant&class=860312&subclass=yes


 

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…  

 

Biologia   i   Geologia  Activitat   1.   Lectura  
comprensiva   envers   la  
disponibilitat   d’aigua   al  
planeta.   
Activitat   1.    Qüestions,  
rellotge   mundial  
d’habitants   al   planeta   ii  
càlculs   percentuals   sobre  
el   consum   d’aigua.  
Activitat   2.      Activitat   ;  
quina   hora   és?    Càlculs  
envers   quina   hora   és   en  
diferents   indrets   del  
planeta  
Activitat   3.    Activitat   de  
reforç   de   la   segona  
activitat.  

 
*  Mirar  els  vídeos  « QQC:      
Ossos  a  contrallum »  i     
« QQC:  Músculs:  força  o     
resistència »  i  respondre    
els   qüestionaris.   

Trobareu  tant  els enllaços     
dels  vídeos  com  els     
qüestionaris  en  el  curs  de      
Moodle Biologia  i    
geologia  3  ESO,  en  el      
tema  « Aparell   
locomotor »  
 

 
Activitats   del   llibre   digital  
Science   Bits.   Tema  
“Formats   per   cèl.lules”  



 

 
Divendres   27 .    s’ha  
d’enviar   la   activitat   1.  
 
Test   quina   hora   és?  
 
De   11:00   a   13:00   del  
mateix   dia,    cal   estar  
disponible   per   parlar   de  
les   activitats   2   i   3   (espai  
de   dubtes)  

Física   i   Química   2n   A   i   C   :   (Carles)  
  
U6-Les   substàncies   es  
transformen  
 
-Al   llibre   digital:   
Activitats   U6   ”Expliquem”  
 
-Al   Google   Classroom   o  
per   email:   
Activitats   U6   “Elaborem”  
 
*Els   alumnes   de   la   SIEI  
han   d’acabar   el   dossier  
que   els   vaig   entregar.  
 
 
 
 

3r   A:   (Carles)  
 
U4-Dissolucions   aquoses  
 
-Al   llibre   digital:   
Activitats   U4   “Expliquem”  
 
-A   G-Classroom   o   per  
email:   
Activitat   U4    “Elaborem”  
 
*Els   alumnes   de   la   SIEI  
han   d’acabar   el   dossier  
que   els   vaig   entregar.  
 
 
 
 
 

Tema   9   llibre:  
Mol   i   Estequiometria  
 
Hauran   de   fer   un   resum  
dels   següents   apartats:  
-Tenir   clar   què   és   un   mol  
-Saber   calcular   la   massa  
d’un   mol   (sigui   un  
element,   una   molècula   o  
un   ió)  
-Saber   fer   els   diferents  
factors   de   conversió   per  
passar   de:   massa,   mol,  
número   de   partícules  
-Tenir   clar   el   terme  
densitat   (d=m/v)  
-Saber   quin   volum   ocupa  
1mol   de   gas   (segons   les  
condicions)  



 

2n   B   i   D:   (Helena)  
 
Activitats   de   reforç   sobre  
canvis   físics   i   canvis  
químics   (T6:   Les  
substàncies   es  
transformen)   
 
Materials   disponibles   al  
Google   Classroom.   
 
 

3r   B   i   C:   (Jordi   i   Helena)  
 
U4-Dissolucions   aquoses  
 
-Al   llibre   digital:   Activitats  
“Elaborem”  
 
-A   G-Classroom:  
Lliurament   de   l’informe   de  
l’activitat   “Elaborem”  
 
(Aquesta   unitat   passa   a  
ser   complementària)   
 
 

 
Hauran   de   fer   els  
següents   exercicis:  
3,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11.  
(pag   183-187)  
*Mireu   els   exemples   de  
càlcul   que   teniu   en  
aquestes   pàgines,   és   el  
moment   de   treure   el  
vostre   nivell   i   esforç   per  
intentar   superar   les  
dificultats,   la   vida   n’està  
plena,   ànims.  

Tecnologia   2A,   2B,   2C,   2D:  
 
Projecte   “Revista   digital”   (es  
penjaran   les   instruccions   del  
projecte   al   google   classroom  
el   diumenge   22/03   al   vespre)  

3C:  
Del   llibre   digital:  
U5.   Màquines   tèrmiques  
-Llegir   Motors   tèrmics   i   la  
màquina   de   vapor.  
  Trobareu   vídeos   a   moodle  
sobre:  
·   Història   de   la   màquina   de  
vapor   (Vídeo)  
·   Màquina   de   vapor   (Vídeo  
funcionament)  
·   Usos   de   la   màquina   de   vapor  
(fàbrica   tèxtil).  
Exercicis   del   llibre   digital:   
1.   Activitats   i(1)  
2.   Activitats   i   (2)  
3.   Motors   tèrmics.   Analitza.  

Preparar   llistat   d’entrades   i  
sortides   de   la   pràctica   que  
estem   fent,   indicant   Pin  
assignat   a   la   placa   arduino,  
això   ho   podreu   veure   a   les  
necessitats   de   hardware   a  
dins   l’aplicació   de   Bitbloq   de  
Arduino.  



 

4.   La   màquina   de   vapor.  
Analitza.  
 

C.   Científica     CONSULTA:  
https://ambientech.org/ca/ 
mou-te-activa-t-sense-risc 
os  
ACTIVITAT:  
https://agora.xtec.cat/iesc 
abrils/moodle/pluginfile.ph 
p/48001/mod_resource/co 
ntent/1/activitat%20confin 
ament%201%20cc.pdf  

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

Economia     Exercicis   corresponents  
a   tipus   d'interès   i  
inflació:  

-   Dimarts   24    -->    Temari:  
T.9:   La   inflació   i   els   tipus  
d'interès.   9.1.   Què   és   la  

https://ambientech.org/ca/mou-te-activa-t-sense-riscos
https://ambientech.org/ca/mou-te-activa-t-sense-riscos
https://ambientech.org/ca/mou-te-activa-t-sense-riscos
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48001/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%201%20cc.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48001/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%201%20cc.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48001/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%201%20cc.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48001/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%201%20cc.pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48001/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%201%20cc.pdf


 

inflació?  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
claus   per   estudiar   pàg  
158   de   forma   conjunta  
amb   els   comentaris   de  
tots   els   participants.  

-   Dijous   26    -->    Temari:  
T.9:   La   inflació   i   els   tipus  
d'interès.   9.2.   Causes   de  
la   inflació  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
claus   per   estudiar   pàg  
160   de   forma   conjunta  
amb   els   comentaris   de  
tots   els   participants.   

-   Divendres   27    -->   Temari:  
T.9:   La   inflació   i   els   tipus  
d'interès.    PREGUNTA:  

Anàlisis   de   l’entrevista  
que   fa   Cat   Ràdio   al  
professor   Sala   i   Martin.  
Entregar   word   amb   resum  
i   opinió.  



 

Dates   d’entrega  
posteriors   penjades   al  
calendari   exposat   a  
G-classroom  

Filosofia     Tasques   Unitat   7:   Societat   i  
Estat.  
Mirar    documental :    Eva  
mitocondrial    (enllaç   al  
moodle,Filosofia   Unitat   7)  
GClassroom:   Activitat  
Mirar   presentació    Unitat   7   al  
moodle   (diapositives   1-4)  
Llibre   de   text    pàg.   134:   Llegir  
Teories    sobre   l’origen   de   la  
societat  
Pàg.   135   Comentari   text   1  
GClassroom  
A   entregar   diumenge  
29/3/20  

Francès   Começar   el   llibre   de  
lectura   d’enguany,    La  
momie   du   Louvre ,   escoltar  
i   llegir   el   capítol   1   i   fer-ne  
les   activitats.  

Começar   el   llibre   de  
lectura   d’enguany,    La  
momie   du   Louvre ,  
escoltar   i   llegir   el   capítol   1  
i   fer-ne   les   activitats.  

Fer   les   activitats   del  
Google   Classroom:   Le  
journal   des   ados:   Paris  
rollers   (vídeo   i   preguntes).  
 
Seguir   amb   la   lectura   i   les  
activitats   de    La   guerre   des  
boutons .  



 

Informàtica     A   Moodle:  
Tema   10.   Creació  
Multimèdia:  
Tasques   10.1   i   10.2  

 
 

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  
 
-Cercar   informació   relativa   als   diferents   abonaments   de   transports   que   podem   fer   servir   a   la   sortida   a   Mataró   i   el   preu   de   cada   una.  

-Quina   és   la   manera   més   econòmica   de   viatjar   tot   el   grup   (13   persones).?  

-Quin   és   l’import   total?  

-Quin   és   el   preu   per   persona?  
 
 
A   LES   MEVES    MANS   
-   Millorar   la   destresa   i   la   motricitat   fina.  

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

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


 

 

TALLER   DE   COCINA  

Elige   una   receta   y   cocina   con   ayuda   de   la   familia.   Ves   haciendo   fotos   del   proceso   y   redacta   la   receta.   Recuerda:   INGREDIENTES,  
PREPARACIÓN,   TIEMPOS   DE   COCCIÓN,   SUGERENCIAS   y/o   RECOMENDACIONES   (acompañamientos,   trucos   de   cocina…).  

 
 
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  
-   Preparar   un   escrit,   com   si   es   tractés   d'una   carta   de   presentació,   on   expressis   l'interès   que   t'ha   portat   a   escollir   el   PFI  
i   el   centre   que   et   fa   l'entrevista.  
 
 
 
FEM   UN   TOMB  
 
-Cercar   informació   relativa   als   diferents   abonaments   de   transports   que   podem   fer   servir   a   la   sortida   a   Mataró   i   el   preu   de   cada   una.  

-Quina   és   la   manera   més   econòmica   de   viatjar   tot   el   grup   (13   persones).?   -Quin   és   l’import   total?  

-Quin   és   el   preu   per   persona?  



 

 
A   LES   MEVES    MANS  
-   Millorar   la   destresa   i   la   motricitat   fina.  

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

TALLER   DE   COCINA  

Elige   una   receta   y   cocina   con   ayuda   de   la   familia.   Ves   haciendo   fotos   del   proceso   y   redacta   la   receta.   Recuerda:   INGREDIENTES,  
PREPARACIÓN,   TIEMPOS   DE   COCCIÓN,   SUGERENCIAS   y/o   RECOMENDACIONES   (acompañamientos,   trucos   de   cocina…).  

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  

Realització   del   treball   escrit:   apartat   de    VALORACIÓ  
DIVENDRES   27   DE   MARÇ  
 
Indicacions   en   el   mateix   document   Drive   i   per   correu.  

- Fotografies.  
- Millorar   la   presentació:   marges,   text   justificat…  
- Faltes   d’ortografia.  
- Millorar   la   qualitat   del   contingut:   redacció.  

 

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

