
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   20   al   24   d'abril  
 

Matèria  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  

Català  ❌  ❌  ❌  ❌  
Castellà  

Gemma   -   1A,   B,   C   (el  
1D   està   inclòs   en   els  
grupos   A,   B   i   C)  
 
La   narración   (clases   y  
estructura).   Material   i  
exercicis   a   Google  
Classroom  

Maria   -   2A   i   2B  
Dictats   i   morfologia  
(Zoom).  
Booktube   (Classroom).  
Activitats   d’ampliació:   els  
sintagmes   i   expressió  
escrita   (Classroom).  
 
Carlota   2C   i   2D  
Tipos   de   predicados.  
Informació   Google  
Clasroom.  

Gemma   3B   i   3D  
La   prosa   renacentista.  
Material   i   exercicis   a  
Google   Classroom  
 
Carlota   3A   i   3C  
La   prosa   renacentista   II  
Informació   Google  
Clasroom.  
 

Maria   -   4A   i   4B  
Dictats   i   morfologia   (Zoom).  
La   oració   subordinada  
(Classroom).  
Booktube   (Classroom).  
 
Carlota   4C   i   4D  
Tilde   diacrítica   en   los  
monosílabos   y   en   los  
interrogativos,   exclamativos   y  
relativos.  
Informació   en   el   Google  
Clasroom.  

Anglès  ❌  ❌  ❌  ❌  



 

Geografia   i  
Història  

La   Prehistòria   I   (el  
Paleolític)  
Informació   a   Google  
Classroom.  
 
SIEI.   La   Prehistòria  
(veure   Google  
Classroom)  

La   formació   dels   comtats  
catalans.   
Document   informatiu   de   la  
tasca  

Lliurament   al   Classroom  
Ciències   Socials   3r   20/4/  
2020   
Projecte:L’ONU:   una  
institució   al   servei   dels  
drets   humans   
 
Inici   Projecte:   el   sector  
primari.   
Instruccions   al  
Classroom.   Lliurament  
30/4/2020  
 
Alumnes   SIEI:   acabar   i  
lliurar   projectes   UE   i   ONU  
i   activitats   llibre    al  
30/04/2020  

Tasca   7   i   8,   conseqüències  
1GM.  
  4tA:  
https://classroom.google.com/c 
/NTU3ODg5NTY1NTla  
4tB:  
https://classroom.google.com/c 
/NzI0NTIyMDEzMzRa  
4tC:  
https://classroom.google.com/c 
/NzI0NTQxMzkyNzBa  

Cultura   i   Valors  
Ètics/Religió  

Tasca   HCR1:   Vocabulari  
i   Document    GClassroom  
Infantesa   de  
Muhàmmad,   cal  
consultar   el    moodle  
Unitat   12.  
 
Tasca   CiVE:   Vivim   a  
Europa   1  
https://drive.google.com/f 
ile/d/1zs1_kQj35BhF547 
23FH-n1C9ZmbxjWJc/vi 
ew?usp=sharing  

Tasca   HCR2:   Document  
GClassroom :   Símbols  
Infantesa   Muhàmmad,   cal  
consultar    moodle    Unitat   6  
 
Tasca   CiVE:   La   pobresa   i  
el   Quart   Món.    Tasca   la  
Pobresa   i   el   Quart   Món.   

Tasca   HCR3:   Document  
GClassroom :   El   Gran  
Cabdill   Seattle,   cal  
consultar    moodle    Unitat   5  
 
Tasca   CiVE:   Innovem!  
https://drive.google.com/fil 
e/d/1YMufjvjsn6dcf5eELL 
zFDdWRao6QOs2w/view 
?usp=sharing  
 

Tasca   HCR4:   Document  
GClassroom :   Activitats   Jueus   a  
Catalunya   (1),   cal   consultar  
moodle    Unitat   3  
 
Tasca   CiVE:   Hi   sóc!   Hi   ets!  
Autoconeixement  
https://drive.google.com/file/d/1 
7khG709MkxRbGAhxrUZw63X 
AD5AcVa-N/view?usp=sharing  
 

https://docs.google.com/document/d/1MPFjO4il2gzEGuRYk7EeJrcarq2i4GjbgtNa7Zle1ZY/edit
https://docs.google.com/document/d/1MPFjO4il2gzEGuRYk7EeJrcarq2i4GjbgtNa7Zle1ZY/edit
https://classroom.google.com/c/NTU3ODg5NTY1NTla
https://classroom.google.com/c/NTU3ODg5NTY1NTla
https://classroom.google.com/c/NzI0NTIyMDEzMzRa
https://classroom.google.com/c/NzI0NTIyMDEzMzRa
https://classroom.google.com/c/NzI0NTQxMzkyNzBa
https://classroom.google.com/c/NzI0NTQxMzkyNzBa
https://classroom.google.com/u/2/h
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=382
https://drive.google.com/file/d/1zs1_kQj35BhF54723FH-n1C9ZmbxjWJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zs1_kQj35BhF54723FH-n1C9ZmbxjWJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zs1_kQj35BhF54723FH-n1C9ZmbxjWJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zs1_kQj35BhF54723FH-n1C9ZmbxjWJc/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/2/h
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=383
https://drive.google.com/open?id=1_5qINM8LM_oHw09ysEf5gEXpK50M0yaaDlT3O2QJNHE
https://drive.google.com/open?id=1_5qINM8LM_oHw09ysEf5gEXpK50M0yaaDlT3O2QJNHE
https://classroom.google.com/u/2/h
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=384
https://drive.google.com/file/d/1YMufjvjsn6dcf5eELLzFDdWRao6QOs2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMufjvjsn6dcf5eELLzFDdWRao6QOs2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMufjvjsn6dcf5eELLzFDdWRao6QOs2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMufjvjsn6dcf5eELLzFDdWRao6QOs2w/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/2/h
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=385
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=385
https://drive.google.com/file/d/17khG709MkxRbGAhxrUZw63XAD5AcVa-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17khG709MkxRbGAhxrUZw63XAD5AcVa-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17khG709MkxRbGAhxrUZw63XAD5AcVa-N/view?usp=sharing


 

 

Educació   Física  
Les   tasques   d’EF   ja   han  
estan   donades   i   la   data  
d’entrega   és   fins   el   3   de  
maig  

Les   tasques   d’EF   ja   han  
estan   donades   i   la   data  
d’entrega   és   fins   el   3   de  
maig  

Entrega:   de   la   3ªpartida  
OCA   FITNESS   I   TEST  
VB  
Realitzar   la   4ª  
Nova   Tasca   GClassroom  
(a   entregar   29/04)  

Entrega   de   la   3ªpartida   OCA  
FITNESS.  
Realitzar   la   4ª  
Nova   Tasca   GClassroom   
(a   entregar   29/04)  
4ESOA:   Les   tasques   d’EF   ja  
han   estan   donades   i   la   data  
d’entrega   és   fins   el   3   de   maig  

Educació   Visual   i  
Plàstica  

Nou   Tema   a  
GoogleClassroom:  
“Introducció   al   traçat  
tècnic”  

 Nou   Tema   a  
GoogleClassroom:  
“Les   formes   tangents”  

Activitat   a   GoogleClassroom:  
“La   fotografia   comercial   i   de  
producte”  

Música  
Tasca   Classroom:  
Activitats   de   la   unitat  
3(part   1)  

Tasca   Classroom:  
Audicions   del   Barroc  

 Tasca   Classroom:   Activitats   de  
la   unitat   3(funcions   de   la  
música   en   el   cinema)  

Matemàtiques  ❌  ❌  ❌  ❌  
Biologia   i  
Geologia  

1ESO   A   i   1ESO   B  
(Montse   Vallhonrat):  
Tema   "Formats   per  
cèl·lules":   
S1:   Llegir   i   fer   els  
exercicis   de   les   pàgines  
1,   2   i   3.   Per   fer   els  
exercicis   de   la   pàgina   3,  

 3ESO   C   (Montse  
Vallhonrat):  
Enllestir   totes   les   tasques  
i   vídeos   i   qüestionaris  
adjunts  
"Qüestionari   QQC  
"Fundació   Guttmann:  
reaprendre   a   viure""   i  

Vídeo   QQC:   «Herència,   de  
pares   a   fills»   (enllaç   al  
classroom   o   al   moodle   de  
biologia   de   4t,   tema   “Divisió  
cel.lular   i   genètica”),   responeu  
el   qüestionari   i   feu  
l’exercici   de   la   pàgina   103   del  
vostre   llibre.  



 

recordeu   que   1mm   són  
1000   micròmetres  
S2:   Llegir   i   fer   els  
exercicis   de   les   pàgines  
4   i   5.   
S3:   Llegir   i   fer   els  
exercicis   de   les   pàgines  
6,   7,   8   i   9.   
Qüestionari   "Tasques  
setmana   20-24   abril"  
 
Classrooom   CIÈNCIX  
1ESO   C     (Joan   i   Saul)  
 
S’amplia   el   termini  
d'entrega   del     “viatge   al  
centre   de   la   cèl.lula”  
treballat   del   14   al   17  
d’abril,   fins   dilluns    20  
d’abril   a   les   14:30   hores.  
 
Dimecres    a   les    12:  
hores,    podreu   accedir   a  
un   qüestionari   sobre   el  
“viatge   al   centre   de   la  
cèl.lula”   Només   tindreu  
30   minuts   d’accés.  
 
La  resta  d’Informació  i     
els  recordatoris,  es    

"Qüestionari   QQC  
"Diabetis,   quan   el   dolç  
amarga""  
Trobareu   els   enllaços   dels  
vídeos   al    grup   de  
Classroom   de   3C   i   al  
Moodle   de   Biologia   3  
ESO,   tema   “Relació   i  
coordinació”  
CIÈNCIX   3A   i   3B   (Joan)  
Science   bits.   
Tema   4.   La   reproducció.  
 
Resum   de   les   planes   6   a  
10   ambdues   incloses.  
 
Veureu   que   només   us   he  
deixat   dues   activitats  
obertes.   No   s’han   de   fer,  
però   si   entendre-les.  
 
Les  altres  Informacions    
es  publiquen  al  google     
classroom  a  partir  del  19      
d’abril.  
 
 

Pàgina   105   del   llibre   i   exercicis  
6,   7,   8,   10,   12   i   11   de   la   pàgina  
105.  
 



 

publicaran  al  google    
classroom.  
 
 
 
 
 
 

Física   i   Química  ❌  ❌  ❌  ❌  
Tecnologia  

1A,1B,1C.  
Unitat  5:  Els  materials  i      
les   seves   propietats.  
 
Informació  al  google    
classroom  

2A,   2B,   2C   i   2D:  
 
Unitat   Electricitat:   Llei  
d’Ohm.  
Tota   la   informació   al  
google   classroom.  

3A,   3B.  
Unitat   5:Màquines  
tèrmiques:   Màquina   de  
vapor  
Informació   al   google  
classroom  
3C:   
Unitat   5:  

- Motor   de   4   temps  
- Motor   dièsel  

Tota  la  informació  al     
google   classroom.  

4t:   Sistemes   electrònics  
digitals:  
  
Informació   al   Classroom  
 
Introducció   al   sistemes   digitals:  
Sistemes   de   numeració  

- Document   amb   teoria   i  
vídeos.  

- Exercicis   a   entregar.  

Cultura   Científica  ❌  ❌  ❌  ❌  



 

Llatí  
   El   rapte   de   Prosèrpina:   lectura  

i   activitats   de   comprensió   de  
recerca.   (Classroom)  

Economia  ❌  ❌  ❌  ❌  
Filosofia  

   Document    GClassroom :   “El  
control   social   i   la   pandèmia”  
(Marina   Garcés)   cal   consultar  
el    moodle    Unitat   7  

Francès  ❌  ❌  ❌  ❌  
Informàtica  

   A   Moodle   Tema   11.   
Tasca   11.1   Quant   ens   costarà  
el   nostre   PC?  
 

 
 
 

AULA   SIEI  

CATALÀ   (1r,   2n,   3r   i   4t):    Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

CASTELLÀ   (1r,   2n,   3r   i   4t):    Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

ANGLÈS(1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

https://classroom.google.com/u/2/h
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/course/view.php?id=1104


 

NOTÍCIA   (1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

TALLER   DE   CUINA   (3r   I   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

CIÈNCIES   SOCIALS   (1r,   2n   i   3r): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

TECNOLOGIA   (1r,   2n   i   3r): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

EDUCACIÓ   FÍSICA:   1r,   2n   i   4t:    Realització   fitxa   condició   física   a   través   del   Google   Class   Room.   Termini   3   de   maig  

 

FEM   UN   TOMB   (1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,   ja   penjades   amb   anterioritat.  

MATEMÀTIQUES   (1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

EXPERIMENTS   (1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

FIQ   (2n   I   3r): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

A   LES   MEVES   MANS   (1r,   2n,   3r   i   4t): Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

CULTURA   I   VALORS   ÈTICS   (1r,   2n,   3r   i   4t):    Realització   de   la   tasca   que   es   penjarà   properament.  

INSERCIÓ   LABORAL   (4t):    Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

MÚSICA    (1r,   2n   i   4t):    Realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar,    ja   penjades   amb   anterioritat.  

 

 

 

 

 
 

ALUMNES   FORMA’T  



 

Revisar   les   indicacions   de   correcció   en   el   document   Drive   del   treball   escrit.  
Per   correu   electrònic   tenen   més   indicacions   i   suggerències   de   millora.  

 


