
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   30   de   març   al   3   d'abril  
 
 

Matèria  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  

Català  1r   ESO   A   i   C   (prof.   Rosa)  
-Continuar   la   lectura   de   La   
closca   pelada   dels  
cretins (després   de  
Setmana   Santa   haurà  
d’estar   llegit   per   tal   de   fer  
una   tasca   sobre   el   llibre).  
-   Escriure   un   text   partint  
d’una   vinyeta   d’Astèrix   i  
Obèlix   (indicacions   més  
precises   compartides   al  
drive   amb   l’alumnat)  
-   Corregir   els   exercicis   de  
les    Competències   a   punt  
que   han   fet   la   setmana  
anterior.  
 
1r   ESO   B   i   D   (prof.  
Estefania)  
-   Continuar   la   lectura   de    La  
closca   pelada   dels   dels   cretins  
i   fer   el   resum   setmanal   de  
cada   capítol   de   150   paraules  
mínim.  
-   Llegir   les    Competències   a  

2n   ESO   D   (prof.   Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   d’ El  
mecanoscrit   del   segon   origen  
(després   de   Setmana   Santa  
haurà   d’estar   llegit   per   tal   de  
fer   una   tasca   sobre   el   llibre).  
-   Escriure   un   text   partint   d’una  
vinyeta   d’Astèrix   i   Obèlix  
(indicacions   més   precises   als  
drive/classroom   de   l’alumnat)  
-   Corregir   els   exercicis   de   les  
Competències   a   punt    que   han  
fet   la   setmana   anterior.  
 
2n   ESO   A,B,C   (prof.  
Estefania  
-   Continuar   la   lectura   de    El  
mecanoscrit   del   segon   origen    i  
fer   el   resum   setmanal   de   cada  
capítol   de   150   paraules   mínim.  
-Llegir   les    Competències   a     punt!  
de   la   pàgina   21   i   fer   els   exercicis  
1   a   11.   (indicacions   compartides  
al   drive   amb   l'alumnat.)  
 

3r   ESO   (prof.   Rosa   i  
Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   de    La  
filla   del   mar    (després   de  
Setmana   Santa   haurà  
d’estar   llegit   per   tal   de   fer  
una   tasca   sobre   el   llibre).  
-Escriure   un   text   partint  
d’una   vinyeta   d’Astèrix   i  
Obèlix   (indicacions   més  
precises   als   drive/classroom  
de   l’alumnat)  
-   Corregir   els   exercicis   de  
les    Competències   a   punt  
que   han   fet   la   setmana  
anterior.  
 
SIEI   (per   correu)  
-    Seguir   fent   el   diari   de  
bitàcola   
-   Seguir   llegint   el   llibre   que  
vau   escollir   i   el   resum.   
-   Exercicis   de   sinònims   i  
antònims,   noms   comuns   i  
propis   i   de   puntuació.   

4t   ESO   (prof.    Rosa   i  
Sílvia)  
-Continuar   la   lectura   de    El  
diari   d’Anna   Frank    (després  
de   Setmana   Santa   haurà  
d’estar   llegit   per   tal   de   fer  
una   tasca   sobre   el   llibre).  
-Escriure   un   text   partint  
d’una   vinyeta   d’Astèrix   i  
Obèlix   (indicacions   més  
precises   als   drive/classroom  
de   l’alumnat)  
-   Corregir   els   exercicis   de   les  
Competències   a   punt    que  
han   fet   la   setmana   anterior.  
 
SIEI   (per   correu)  
-    Seguir   fent   el   diari   de  
bitàcola   
-   Seguir   llegint   el   llibre   que  
vau   escollir   i   el   resum.   
-   Exercicis   de   sinònims   i  
antònims,   noms   comuns   i  
propis   i   de   puntuació.   
 



 

punt!    de   la   pàgina   35   i   fer   els  
exercicis   1   a   13.   (indicacions  
compartides   al   drive   amb  
l'alumnat.)  
 
 
 
SIEI   (per   correu)  
-    Seguir   fent   el   diari   de  
bitàcola   
-   Seguir   llegint   el   llibre   que  
vau   escollir   i   el   resum.   
-   Exercicis   de   sinònims   i  
antònims,   noms   comuns   i  
propis   i   de   puntuació.   
 
 
 

 
SIEI   (per   correu)  
-    Seguir   fent   el   diari   de  
bitàcola   
-   Seguir   llegint   el   llibre   que  
vau   escollir   i   el   resum.   
-   Exercicis   de   sinònims   i  
antònims,   noms   comuns   i  
propis   i   de   puntuació.   
 
 

 

Castellà  1º   A,   B,   C   y   D   (profesora  
Gemma)  
-Ejercicios   de  
clasificación   y  
acentuación   de   palabras  
-Ejercicios   de  
demostrativos,   posesivos  
y   cuantificadores  
-Escribir   un   cuento  
fantástico   e   imaginario  
 
SIEI   (per   correu):  

2º   A   y   B:  
Por   correo   y   classroom:  
 
-Trabajo   de   la   lectura  
obligatoria:   grabación   de  
un   poema.  
-Actividad:   identificar  
sintagmas   en   una   canción.  
-Comprensión   lectora   y  
actividades.  
-Realizar   una   crítica   de  
cine   siguiendo   modelos.  
 

3º   A   y   C   profesora   Carlota  
Losada.   Enviado   por  
correo   electrónico  
 
-Ejercicios   de   poesía  
renacentista  
-Escribir   un   cuento  
fantástico.  
 
3º   B   y   D   (profesora  
Gemma)   (enviado   por  
correo   electrónico)  
 

4º   A   y   B:  
Por   correo   y   classroom.  
 
-Trabajo   de   la   lectura  
obligatoria:   grabación   de  
un   poema.  
-Artículo   de   opinión  
“Crónica   de   los   miedos”.  
Preguntas   de  
comprensión   lectora   y   de  
reflexión.  
-Realizar   una   crítica   de  
cine   siguiendo   modelos.  



 

Dossier   d’exercicis :  
síl·labes,   classificació   de  
paraules   (esdrúixoles,  
planes   i   agudes),   normes  
ortogràfiques   de   la   G/J,  
la   B/V   i   la   LL/Y,   sinònims  
i   antònims,   etc.   
 
 

 
2º   B/C    profesora   Carlota  
Losada   (por   correo)   
-Ejercicios   de   palabras  
polisémicas  
-Escribir   un   cuento  
fantástico   haciendo   un  
paralelismo   sobre   la  
situación   que   está   viviendo  
actualmente   el   mundo.  
 
SIEI   (per   correu):  
Dossier   d’exercicis :  
síl·labes,   classificació   de  
paraules   (esdrúixoles,  
planes   i   agudes),   normes  
ortogràfiques   de   la   G/J,   la  
B/V   i   la   LL/Y,   sinònims   i  
antònims,   etc.  
 
 

-Ejercicios   de   poesía  
renacentista  
-Escribir   un   cuento  
fantástico.  
-  
SIEI   (per   correu):  
Dossier   d’exercicis :  
síl·labes,   classificació   de  
paraules   (esdrúixoles,  
planes   i   agudes),   normes  
ortogràfiques   de   la   G/J,   la  
B/V   i   la   LL/Y,   sinònims   i  
antònims,   etc.  

-Reflexión   y   expresión  
escrita   a   partir   de   un   texto  
de   Roy   Galán.  
 
 
4º   C/D   Carlota   Losada  
(correo   electrónico)  
 
-Ejercicios   de   métrica   y  
figuras   retóricas.  
-Escribir   un   cuento  
fantástico.  
-Verbos   semicopulativos.  
 
 
SIEI   (per   correu):  
Dossier   d’exercicis :  
síl·labes,   classificació   de  
paraules   (esdrúixoles,  
planes   i   agudes),   normes  
ortogràfiques   de   la   G/J,   la  
B/V   i   la   LL/Y,   sinònims   i  
antònims,   etc.  
 

Anglès  1rA  
● Test   online   del   llibre  

de   lectura   “Mulan”  
● Workbook   pàgina  

36   activitats   1,   2,   3,  
4   i   5  

- Workbook   pàg   42,  
43.  

- Escriure   un   conte   a  
partir   de   imatges.  
Tenen   la   tasca  

3rA   i   3rC   
● Test   online   del   llibre  

de   lectura   “The   Last  
Sherlock   Holmes  
Story”  

● Learning   Zone  
Oxford   Secondary   

4t   A   i   4t   B   
Unit   6   textbook   pgs   50-53  
&   Unit   6   Workbook   pgs  
44+45   i   consulteu   correu  
per   horari   sessions   de  
kahoot!   



 

● “Postcards   from  
home”:   fer   un  
videoblog   per  
compartir   amb   la  
resta   de   companys  
contestant   una  
sèrie   de   preguntes  
sobre   les   coses  
que   fan   durant  
aquests   dies  
(recomanacions,  
reflexions,  
rutines…).  

 
1rB,   1rC   i   1rC  

● Test   online   del   llibre  
de   lectura   “Mulan”  

● Learning   Zone  
Oxford   Secondary  
https://elt.oup.com/ 
student/oupesecon 
dary/?cc=global&se 
lLanguage=en  
Level   1:  
Grammar    (4  
activities):  
Possessives   1   and  
2   /   Present   Simple  
be   1   and   2  
Vocabulary    (2  
activities):  
Countries    /   odd  

explicada   al   Google  
Classroom.  

- Activitats   del   llibre  
digital:   1,   2,   3.   de  
l’apartat  
“Vocabulary   and  
Listening   Jobs   and  
Skills”  

 
 
SIEI   (per   correu)   per   a  
l’A.C:  
Exercicis   de   vocabulari :  
material   escolar,  
alimentació,   membres   de  
la   família   i   números.  

● https://elt.oup.com/st 
udent/oupesecondar 
y/?cc=global&selLan 
guage=en  
Level   3:  
Grammar    (4  
activities):  
Possessives,Auxiliar 
y,Short,I   think  
Vocabulary    (2  
activities):   Hot   verbs  
1   and   2/  
Dialogue    (1activity):  
Apologizing  

● Meet   (Reunió   online  
via   Meet   a   Google)  
Dilluns   30   març   de  
11-12h   per   aclarir  
dubtes   

● Consultar   Google  
Classroom   per   més  
detalls  

3er   B   
● Test   online   del   llibre  

de   lectura   “The   Last  
Sherlock   Holmes  
Story”  

● Learning   Zone  
Oxford   Secondary   

● https://elt.oup.com/st 
udent/oupesecondar 
y/?cc=global&selLan 
guage=en  
Level   3:  

● Test   online   del   llibre  
de   lectura   “Gulliver’s  
Travels”  

4tC  
● Test   online   del   llibre  

de   lectura   “Gulliver’s  
Travels”  

● Workbook   pàgina   42  
activitats   1,   2,   3   i   4  

● “Postcards   from  
home”:   fer   un  
videoblog   per  
compartir   amb   la  
resta   de   companys  
contestant   una   sèrie  
de   preguntes   sobre  
les   coses   que   fan  
durant   aquests   dies  
(recomanacions,  
reflexions,  
rutines…).  

 
 
SIEI   (per   correu):  
Exercicis   de   vocabulari :  
parts   del   cos   i   animals.  

https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oupesecondary/?cc=global&selLanguage=en


 

Dialogue    (1  
activity):Asking   and  
answering  

● Meet   (Reunió  
online   via   Meet   a  
Google)   Dilluns   30  
març   de   10-11h   per  
aclarir   dubtes   

● Consultar   Google  
Classroom   per   més  
detalls  

 
SIEI   (per   correu):  
Exercicis   de   vocabulari :  
material   escolar,  
alimentació,   membres   de  
la   família   i   números.  
 

Grammar    (4  
activities):  
Possessives,Auxiliar 
y,Short,I   think  
Vocabulary    (2  
activities):   Hot   verbs  
1   and   2/  
Dialogue    (1activity):  
Apologizing  

● Zoom   (vegeu   horari  
enviat   per   correu)   

● Consultar   correu  
Google   per   més  
detalls  

SIEI   (3r)   
 

● Practicar   Duolinguo  
● Completar   una   lliçó  

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

● Cada   10   lliçons  
comences   a  
competir!  

 

Geografia   i   Història  1rA,   1rB,1C  
Introducció   a   la   Història:  
https://drive.google.com/f 
ile/d/1sRXA9ralHXn7266 
wCafGz2NRx9aOO7Nq/ 
view?usp=sharing  

2nA,   2nB,   2nC   i   2n   D  
Els   regnes   cristians  
d’Hispània:   Els   nuclis   de  
resistència   cristiana  
 

3r   A,   3r   B   i   3r   C  
Finalitzar   el   1r   projecte  
“Països   Unió   Europea”  
( data   màxima   lliurament  
divendres   3   d’abril )    Les  

 

https://drive.google.com/file/d/1sRXA9ralHXn7266wCafGz2NRx9aOO7Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRXA9ralHXn7266wCafGz2NRx9aOO7Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRXA9ralHXn7266wCafGz2NRx9aOO7Nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRXA9ralHXn7266wCafGz2NRx9aOO7Nq/view?usp=sharing


 

 
SIEI  
Introducció   a   la   Història  
https://drive.google.com/f 
ile/d/1GpuFbMuk2kAS9d 
O3CcXOyKAO_dHitENs/ 
view?usp=sharing  
 
 

Fitxa   explicativa   tasca  
"Els   nuclis   de   resistència  
cristiana"  
 
Fitxa   exercicis   "Els  
nuclis   de   resistència  
cristiana"  
 
Data   límit   de   presentació:  
Diumenge   05/04/2020  
abans   de   les   12   del  
vespre.   
 
 

instruccions    es   troben   al  
Moodle.   
 
Inici   2n   projecte   
L’ONU:   una   institució   al  
servei   dels   Drets  
Humans   
( data   màxima   lliurament  
divendres   17   d’abril )    Les  
instruccions    es   troben   al  
Moodle.   
 
 
SIEI:   L’ONU:   una  
institució   al   servei   dels  
Drets   Humans   
( data   màxima   lliurament  
divendres   17   d’abril )    Les  
instruccions    es   troben   al  
Moodle.a   partir   del   30   de  
març  
 
 

CVE/HCR  Tasca   de   CiVE:   
La   solidaritat   davant   el  
Coronavirus  
https://drive.google.com/fil 
e/d/1ZXqhZOuTLUNjHjegC1 
XVrNgE3fGThZRX/view?usp 
=sharing  

Tasca   CiVE   
   Pel·licula   el   “médico  
africano”     El   medico  
africano_projecte  
 
Data   límit:   17/04/2020  

Tasca   de   CiVE:   
L’ arribada   d’una   nova  
epidèmia   el   COVID-19  
https://drive.google.com/fil 
e/d/139899Ouboxui6h29 
Hy33CJWzeZNn4GgK/vie 
w?usp=sharing  

Tasca   CiVE:   
Epidèmies:   Història   i   Ètica  
https://docs.google.com/d 
ocument/d/1cDhWKoe26y 
55bjwOCMAuf7Ml9jxlzj2 
WUQquHn6pJVs/edit?usp 
=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1GpuFbMuk2kAS9dO3CcXOyKAO_dHitENs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpuFbMuk2kAS9dO3CcXOyKAO_dHitENs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpuFbMuk2kAS9dO3CcXOyKAO_dHitENs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GpuFbMuk2kAS9dO3CcXOyKAO_dHitENs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yk5EdOGAb2z0Ixo-AzLhpPV3JLDWdSX931mgQ25HLwA/edit
https://docs.google.com/document/d/1yk5EdOGAb2z0Ixo-AzLhpPV3JLDWdSX931mgQ25HLwA/edit
https://docs.google.com/document/d/1yk5EdOGAb2z0Ixo-AzLhpPV3JLDWdSX931mgQ25HLwA/edit
https://docs.google.com/document/d/1XhWYR5RWgV4AK_zcJn3X-TZoAxSfMaB-aPhk9NQCkIg/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1XhWYR5RWgV4AK_zcJn3X-TZoAxSfMaB-aPhk9NQCkIg/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1XhWYR5RWgV4AK_zcJn3X-TZoAxSfMaB-aPhk9NQCkIg/edit#heading=h.gjdgxs
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


 

 
Data   límit:   17/04/2020  
Tasca   HCR1 :   Unitat   11.  
L’origen   de   l’islam  
Activitat   al   GClassroom,  
cal   consultar   el   moodle.  
Data   límit   3/4/2020   

Tasca   HCR2 :   Unitat   6  
Expansió   de   l’islam  
Activitat   al   GClassroom,  
cal   consultar   el   moodle.  
Data   límit   3/4/2020  

 
Data   límit:   17/04/2020  
Tasca   HCR3:    Unitat   5  
Persones   i   espais  
sagrats.   Activitat   al  
GClassroom,   consultar   el  
moodle.    Data   límit  
3/4/2020  
 

Data   límit:   17/04/2020  
Tasca   HCR4 :  
GClassroom:   Activitats  
Lama   Wangchen   ,  
consultar   el   moodle,  
HCR4,   Unitat   2:   enllaç   a  
l’entrevista..    Data   límit  
3/4/2020  
 

Educació   Física  Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Recuperació   malabars  
Repte   cub   rubik  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Repte   cub   rubik  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Repte   cub   rubik  

Trivial   esportiu  
Pla   condicionament   físic  
Repte   cub   rubik  

E.   Visual   i   Plàstica  Aquesta   setmana   finalitzarem  
l’exercici   de   la   setmana   I   (treball  
obert   sobre   la   copa   de   Rubin)   i   el  
de   la   setmana   II   (paletes   de  
colors).  
Consulteu   el   Blog   de   matèria   pels  
detalls   del   treball   de   la   tercera  
setmana    i   informacions   sobre   els  
lliuraments:  
https://vip1eso.blogspot.com/2020/ 
03/activitats-realitzar-durant-el-peri 
ode_26.html  

 Donem   per   acabat   l’apartat   de  
Senyalètica.   Iniciarem   un   treball   de  
dues   setmanes   sobre   la   creació  
escultòrica,   pel   qual   us   he   preparat  
un   material   d’estudi   i   una   proposta  
de   treball.  
Consulteu   el   Blog   de   matèria   pels  
detalls   del   treball   de   la   tercera  
setmana    i   informacions   sobre   els  
lliuraments:  
https://vip3eso.blogspot.com/2016/0 
5/activitat-creacio-escultorica-recurs 
os.html  

Recordeu   el   treball   que   vam  
realtizar   sobre   la   impressió   3D   i  
Tinkercad?   És   un   tema   que   està  
molt   d’actualitat   degut   a   la   manca  
d’equipaments   mèdics.   Us  
atreviríeu   a   dissenyar   un   prototipus  
senzill   de   mascareta   amb   un   espai  
per   inserir   algun   tipus   de   filtre?  
(entenent   les   limitacions   que   té  
TinkerCad).  
Se   us   comunicarà   per   correu   la  
forma   de   lliurament   d’aquest   i   de  
l’exercici   anterior.  
Exemple   1  
Exemple   2  

Música  Finalitzar   les   tasques  
Google   Classroom  

Finalitzar   les   tasques  
Google   Classroom  

 Finalitzar   les   tasques  
Google   Classroom  

Matemàtiques  1rA,   B,   C   i   D:  
Exercicis  

2n   A   B  
Activitats   de   càlcul   mental  

3r   A  
Activitats   de   càlcul   mental  

4t   A   i   B  

https://vip1eso.blogspot.com/2020/03/activitats-realitzar-durant-el-periode_26.html
https://vip1eso.blogspot.com/2020/03/activitats-realitzar-durant-el-periode_26.html
https://vip1eso.blogspot.com/2020/03/activitats-realitzar-durant-el-periode_26.html
https://vip3eso.blogspot.com/2016/05/activitat-creacio-escultorica-recursos.html
https://vip3eso.blogspot.com/2016/05/activitat-creacio-escultorica-recursos.html
https://vip3eso.blogspot.com/2016/05/activitat-creacio-escultorica-recursos.html
https://cults3d.com/es/modelo-3d/herramientas/mini-mascara-para-coronavirus-covid-19-con-rosca
https://cults3d.com/es/modelo-3d/herramientas/simple-covid-protective-mask-sujetador-mascarilla


 

corresponents   a  
iniciació   de   rectes   i  
angles.  
 

-   Dilluns   30    -->    Tema   7:  
Rectes   i   angles.   7.4:  
Operacions   amb   angles.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
36,   39,   40,   41,   42,   i   43  
de   forma   conjunta   amb  
els   comentaris   de   tots   els  
participants.   

-   Dimecres   1    -->    Tema   7:  
Rectes   i   angles.   7.5:   La  
mesura   dels   angles   i   el  
temps.   Sistema  
sexagesimal,   forma  
complexa   e   incomplexa  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
47,   50,   51,   52,   53,   54   i  
55   de   forma   conjunta  
amb   els   comentaris   de  
tots   els   participants.   

-   Divendres   3    -->    Tema  

a   la   web   academics  
Repàs   de   temes   anteriors  
(fraccions,   enters,  
equacions,   algebra)   amb  
fitxes   pdf.   amb   solucions  
https://www.cangur.org/tele 
cangur/  
 
2n   C  
G-Classroom:   Han  
d’acabar   les   activitats  
d’equacions   i  
proporcionalitat.   Es  
programaran   sessions   de  
solució   de   dubtes.  
2n   D  
 
SIEI   (per   correu)   per   A.C:  
Problemes   utilitzant  
diferents   operacions,  
exercicis   de  
descomposició   de  
números,   arrodoniment,  
etc.  
 
SIEI   (per   correu)   per   M.V:  
Problemes,   exercicis   de  
descomposició   de  
números,   arrodoniment,  
operacions   mentalment,  

amb   arcademics  
Repàs   de   temes   anteriors  
(fraccions,   equacions   de  
1r   i   2n   grau,   sistemes,  
rectes)   amb   fitxes   pdf  
amb   solucions  
https://www.cangur.org/tel 
ecangur/   
 
 
 
 
3r   B  

● Posar   les  
respostes   de   les  
tasques   de   llibreta  
al    Moodle   

● Fer   les   activitats  
de   descobriment  
següents:  

○ Suma  
nombres  
imparells.   

○    Teorema  
Binomi  

○ Suma   de  
cubs   

 
3rC  
 
 

Correcció   dels   exercicis  
de   la   setmana   passada   al  
quadern.  
4   Exercicis   de   funcions   i   2  
d’estadística  
 
4t   C  
Activitats   Moodle:  

● https://agora.xtec.c 
at/iescabrils/moodl 
e/mod/quiz/view.p 
hp?id=39582  

● https://agora.xtec.c 
at/iescabrils/moodl 
e/mod/quiz/view.p 
hp?id=39583  

● https://agora.xtec.c 
at/iescabrils/moodl 
e/mod/quiz/view.p 
hp?id=39581  

 
 
 
SIEI   (per   correu):  
Problemes,   exercicis   de  
descomposició   de  
números,   arrodoniment,  
operacions   mentalment,  
operacions   combinades,  
etc.  

https://www.cangur.org/telecangur/
https://www.cangur.org/telecangur/
https://www.cangur.org/telecangur/
https://www.cangur.org/telecangur/
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39262
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39381
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39381
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39381
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39441
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39441
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39443
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39443
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39582
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39582
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39582
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39582
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39583
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39583
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39583
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39583
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39581
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39581
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39581
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39581


 

7:   Rectes   i   angles.   Ex  
finals.   Començar   a  
treballar   els   exercicis  
finals   que   seran   corregits  
durant   la   setmana  
següent    (no   farem  
classe   aquest)  

Ex:   70,   72,   74,   75,   77,  
79,   81,   84,   85,   88,   89,  
91,   93,   94,   95,   98,   99,  
105,   108,   114,   115   i   116  

Anar   avançant   el  
DOSSIER   DE   REPÀS  
DEL   T1   I   T2    que   tenen  
adjudicat   personalment  
al   G-Classroom  
(instruccions   allà).   Data  
límit:   10   d’abril.   

Cada   classe   té   un  
calendari   al  
G-classroom   on  
especifica   dia   i   hora   en  
el   que   es   farà   la   classe  
per   videoconferència  
via   ZOOM.   

1rA,   B,   C   i   D:  
 

operacions   combinades,  
etc.   
 

Exercicis   i   problemes  
amb   solucions   del   tema  
Sistemes   d’equacions.  
(documents   al   google  
classroom)  
 
SIEI   (per   correu):  
Problemes,   exercicis   de  
descomposició   de  
números,   arrodoniment,  
operacions   mentalment,  
operacions   combinades,  
etc.  
 
SIEI   (per   correu)   per   J.A:  
problemes   utilitzant  
diferents   operacions.  
 

A.C   exercicis   de  
percentatges.  



 

SIEI   (per   correu):  
Problemes   utilitzant  
diferents   operacions.  
 

Biologia   i   Geologia  1r.   A,   B   i   C   (Montse   i  
Joan)  
 
Activitat   4.    S’ha   de   fer  
les   activitats   de   la   web:  
https://ambientech.org/ca 
/els-cinc-regnes  
 
Activitat   5.    Un   cop   feta  
la   activitat   4,   cal   omplir   la  
graella   d’aquesta   activitat  
i   fer-la   arribar   a  
jllanso@xtec.cat  
 
Activitat   6.    Es   tracta   de  
fer   un   test   envers   la  
primera   activitat.  
 
També   es   pot   accedir   per  
classroom   !  
 

 
*  Pàgines  i  activitats  dels      
apartats  «El  sistema    
esquelètic»  i  «El  sistema     
muscular».  

*  Retallar  els  ossos  i      
muntar  un  esquelet  humà.     
Podeu  baixar  l’esquelet    
per  retallar  del  curs  de      
Moodle  Biologia  i    
geologia  3  ESO,  en  el      
tema   «Aparell   locomotor»  

*  Respondre  el    
qüestionari  de  Google    
sobre  els  vídeos  de  la      
setmana  anterior.   
L’alumnat  rebrà  al  correu     
electrònic  del  centre    
l’enllaç  per  poder  accedir     
al   qüestionari  
 

 
*   Llibre   digital,   consultar   el  
tema   “La   cèl.lula   viva”   i   fer  
els   exercicis   oberts   de  
l’apartat   “Expliquem”  
 

Física   i   Química   2n   A   i   C   :   (Carles)  
  

3r   A,   B   i   C:  
 

-Hauran   d’acabar   els  
exercicis   que   els   hi   vaig  

https://ambientech.org/ca/els-cinc-regnes
https://ambientech.org/ca/els-cinc-regnes


 

-Fitxa   d’igualació   de  
reaccions.  
Al   google   Classroom   els   hi  
penjaré   un   tutorial   per  
ajudarlos.  
 
-Que   presentin   alguna  
feina   de   la   setmana  
anterior   si   no   l’han  
acabada   (tindran   menys  
nota)  
 
-Que   vagin   estudiant   per  
l’examen   de   la   unitat   6   
(les   substàncies   es  
transformen),   jo   els   aniré  
solucionant   dubtes,   tant  
pel   google   classroom   com  
per   mail.  
 
-Els   hi   faré   a   final   de  
setmana   l’examen   digital  
de   la   unitat   6   (les  
substàncies   es  
transformen).  
Els   avisaré   de   l’horari   per  
mail.  
 
 
 
2n   B   i   D:   (Helena)  

-Fitxa   d'exercicis   de  
càlculs   de  
concentracions.   
Al   google   Classroom   els  
hi   penjaré   un   tutorial   per  
ajudarlos.  
 
-Fitxa   de   gràfiques   de  
solubilitat   de   substàncies  
en   aigua.   
Al   google   Classroom   els  
hi   penjaré   un   tutorial   per  
ajudarlos.  
 
-Que   presentin   alguna  
feina   de   la   setmana  
anterior   si   no   l’han  
acabada   (tindran   menys  
nota)  
 
-Que   vagin   estudiant   per  
l’examen   de   la   unitat   4  
(dissolucions   aquoses),   jo  
els   aniré   solucionant  
dubtes,   tant   pel   google  
classroom   com   per   mail.  
 
-Els   hi   faré   a   final   de  
setmana   l’examen   digital  
de   la   unitat   4  
(dissolucions   aquoses).  

proposar   la   setmana  
passada,   hem   allargat   el  
plaç   d’entrega:  
3,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11.  
(pag   183-187)  
 
-Que   vagin   estudiant   per  
l’examen   de   l’àtom   i   la  
taula   periòdica,   jo   els  
aniré   solucionant   dubtes,  
tant   pel   google   classroom  
com   per   mail.  
 
-Els   hi   faré   a   final   de  
setmana   l’examen   de  
l’àtom   i   la   taula   periòdica.  
Els   enviaré   per   mail   i  
l’hauran   de   fer   per   escrit  
en   un   foli,   fer-li   una   foto   i  
enviar-lo   per   mail.  
Els   avisaré   de   l’horari   per  
mail.  
 
 



 

 
-Acabar   els   exercicis   de  
repàs   de   canvis  
físics/químics   que   van  
iniciar   la   setmana   anterior.  
 
-   A   finals   de   setmana   es  
farà   l’examen   digital   de   la  
unitat   6.   Se’ls   enviarà  
l’horari   en   que   estarà  
disponible   per   mail.   Aquest  
examen   es   treballarà   com  
una   activitat   més.   

Els   avisaré   de   l’horari   per  
mail.  
 
 
 

Tecnologia  Unitat   5 .    Propietats   dels  
materials:  
0.   Portada   del   tema.  
1.  Classificació dels    
materials  (activitats  1,2,3    
llibre  digital  i  resum  del      
apartat)  
Els  resums  s’han  de  fer      
amb  el  procesador  de  text  i       
compartir  
Les  activitats  cal  copiar-les  i      
adherir-les   als   resums  

2A,   2B,   2C,   2D:  
 
Projecte   “Revista   digital”  
Instruccions   al   google  
classroom  
 
2.Opt.Construcció   (Tecnologia)  
Professor   Gonzalo   Nieto.  
Llei   d’Ohm  
Semiconductors:   diodes   i   diodes  
LEDS  

3A    3B:  
Unitat   5   Màquines   tèrmiques  
 
0.   Portada   del   tema  
1. Motors   tèrmics :  

Classificació.   (activitat   3  
analitza)  

2. Màquina   de   vapor  
(activitat   3   analitza)  

Els  resums  s’han  de  fer  amb  el        
procesador   de   text   i   compartir  
Les  activitats  cal  copiar-le  en      
quas   i   adherir-les   als   resums  
Consultar  webs  sobre  l’unitat  a      
estudiar  
 
3C:    Del   llibre   digital:   
U5.   Màquines   tèrmiques   

A   Moodle:  
UD6   -   ELECTRÒNICA   DIGITAL  
Instruccions   per   correu.   



 

-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.  
 

Cultura   Científica     ACTIVITAT  
CONFINAMENT   2:  
EPIDÈMIES.   
Trobaràs   l’activitat  
interactiva  
( https://www.educaixa.co 
m/microsites/Epidemias/G 
rip_0249_FC_INT_CI/024 
9_FC_INT_CI_CA/ )   
  i   el   full   de   treball   
https://agora.xtec.cat/iesc 
abrils/moodle/pluginfile.ph 
p/48402/mod_resource/co 
ntent/1/activitat%20confin 
ament%20cc2..pdf  
al   moodle   de   Cultura  
científica.   

https://www.educaixa.com/microsites/Epidemias/Grip_0249_FC_INT_CI/0249_FC_INT_CI_CA/
https://www.educaixa.com/microsites/Epidemias/Grip_0249_FC_INT_CI/0249_FC_INT_CI_CA/
https://www.educaixa.com/microsites/Epidemias/Grip_0249_FC_INT_CI/0249_FC_INT_CI_CA/
https://www.educaixa.com/microsites/Epidemias/Grip_0249_FC_INT_CI/0249_FC_INT_CI_CA/
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48402/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%20cc2..pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48402/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%20cc2..pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48402/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%20cc2..pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48402/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%20cc2..pdf
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/pluginfile.php/48402/mod_resource/content/1/activitat%20confinament%20cc2..pdf


 

*   Divendres   3   d’abril  
,tindràs   un   qüestionari   per  
resoldre,   que   rebràs   per  
correu  

Llatí     Correu   i   Classroom.  
Lectura   Metamorfosis:   “La  
traïció   de   Batos”,   “Acteó   i  
els   gossos   sense   amo”,  
“Les   dues   vides   de  
Tirèsias”.  
Comprensió   lectora   i  
reflexió   mitjançant  
preguntes.  

Economia     Exercicis   corresponents  
a   tipus   d'interès   i  
inflació:  
 

-   Dimarts   31    -->    Temari:  
T.9:   La   inflació   i   els   tipus  
d'interès.   9.3.   Efectes   de  
la   inflació  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
claus   per   estudiar   pàg  
161   de   forma   conjunta  
amb   els   comentaris   de  



 

tots   els   participants.   

-   Dijous   2    -->    Temari:   T.9:  
La   inflació   i   els   tipus  
d'interès.   9.4.   L'interès  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
claus   per   estudiar   pàg  
162   i   163    de   forma  
conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.   

Disposen   d’un   calendari  
al   G-classroom   on  
especifica   dia   i   hora   en  
el   que   es   farà   la   classe  
per   videoconferència   via  
ZOOM.   

Filosofia     Presentació   diapositives  
“Societat   i   Estat”,   veure   el  
moodle,   també   hi   ha   els  
articles   que   necessitareu.  
GClassroom:   La  
comunicació;   “L’home   que  
sabia   massa   poc”;   “Per  
què   ens   vestim   tots   igual”.  
Data   límit   3/4/2020  



 

Francès   Acabar   les   activitats   del  
capítol   1   de    La   momie   du  
Louvre ,   comprensió   oral,  
escrita   i   vocabulari   pàgines  
8-14.  

Acabar   les   activitats   del  
capítol   1   de    La   momie   du  
Louvre ,   comprensió   oral,  
escrita   i   vocabulari  
pàgines   8-14.  

Google   Classroom:   fer   les  
activitats   de   l’apartat    Zaz ,  
de   la   secció    Musique .  

Informàtica     A   Moodle:   Tema   10.  
Creació   Multimèdia:  
Instruccions   per   correu  

 
 
 

AULA   SIEI  

FEM  UN  TOMB:  buscar  com  a  mínim  3  centres  d’interès  de  Mataró  (llocs  que  siguin  interessants  per  visitar). Cercar  com  a  mínim  tres  i  explicar  una  mica                            

perquè   seria   interessant   realitzar   una   visita   i   aportar   una   mica   d’informació   sobre   la   seva   ubicació,   horaris,   preus,   plànol,   etc.   

PROJECTE   NOTÍCIA:    buscar   una   notícia   sobre   educació   i   explicar-la   contestant   les   preguntes   (guió   que   fem   servir   sempre).  

PROJECTE  EXPERIMENTS:  mirar  l’experiment  del  correu  i  intentar-lo  fer  a  casa,  fer-se  fotografies  i  compartir-ho  en  un  document  de  Drive,  explicant  també                       

els   materials   que   s’han   utilitzat   i   quin   procés   s’ha   seguit.  

TREBALLS   MANUALS:    dossier   amb   mandales   per   pintar   (després   es   penjaran   al   blog).  

TALLER  DE  COCINA:  escoged  dos  recetas  de  cocina,  una  salada  y  otra  dulce.  Calculad  que  cantidad  de  ingredientes  necesitáis  para  12  personas  y  que  coste                          

tendrá   cada   una   de   las   recetas   y   el   total   de   los   dos   importes   (el   total   de   la   salada   y   de   la   dulce   para   12   comensales)..   

INSERCIÓ  LABORAL:  imaginar  que  trobem  l’anunci  que  teniu  en  el  correu  i  imaginar  com  haureu  d’escriure  una  carta  per  presentar  la  vostra  candidatura.                        

Feu   servir   el   dossier   amb   els   models   de   C.V   i   de   les   cartes   de   presentació   i   autocandidatura.   



 
 
 

ALUMNES   FORMA’T  

Revisar   les   correccions   fetes   en   el   treball   escrit   (carpeta   drive)   i   realitzar   les   modificacions/canvis   que   s’indiquen.  
Data   límit:   3   d’abril.   
 
Cal   que   el   treball   escrit   quedi   acabat,   ja   que   després   de   Setmana   Santa   haureu   de   començar   a   elaborar   el   treball   de   presentació.   

 


