
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   27   al   29   d'abril  
 

Matèria  1ESO  2ESO  3ESO  4ESO  

Català  
1r   ESO   A   i   C   (prof.   Rosa)  
 
-   Escriure   un   text   d’opinió  
sobre   l’ensenyament  
online .  
-   Elaborar   un   vídeo   o  
audio   simulant   ser   un  
youtuber   que   recomana  
un   llibre.  
-Revisar   i   corregir   la  
prova   de    La   closca  
pelada   dels   cretins.   
 
Instruccions   més  
precises   al   classroom   de  
l’alumnat.  
 
1r   B,D   (   prof.   Estefania)  
-     Competències   a   punt    !  
llegir   text   pàg   52   i   fer  
exer   1   a   12   pàg   53.  

2n   A,   B,C   (   prof.   Estefania)  
-     Competències   a   punt    !  
llegir   text   pàg   40   i   fer   exer  
1   a   11   pàg   41.  
-   Resum   del   capítol   4   del  
Mecanoscrit   del   segon  
origen.   
 
Tota   la   informació   al  
Classroom  
 
 
2n   D   (prof.   Sílvia)  
-Llegir   les   pàgines   94   i   95  
(textos   instructius)   i   fer  
l’exercici   6   de   la   pàgina   96.  
 
-   Revisar   i   corregir   la   prova  
de   lectura   del    Mecanoscrit  
del   segon   origen.   
 

3r   ESO   (prof.   Rosa   i  
Sílvia)  
 
-Llegir   la   pàg.   108   i   fer  
tots   els   apartats   de  
l’exercici   1,inclòs   l’apartat  
e)   en   què   heu   d’escriure  
una   carta   al   director   d’un  
diari.  
 
-Revisar   i   corregir   la  
prova   de   lectura   de    La  
filla   del   mar .  
  
Instruccions   més   precises  
al   classroom   de   l’alumnat.  
 
 
 
 
 
 

4t   ESO   (prof.   Rosa   i  
Sílvia)  
-Elaborar   un   text   expositiu  
sobre   els   efectes   nocius  
del   tabac.  
 
-Llegir   la   pàg.   114   i   fer   els  
exercicis   1   a   5   (inclosos)  
de   la   pàg.   115.  
 
-    Revisar   i   corregir   la  
prova   de   lectura   de    El  
diari   d’Anna   Frank.  
 
Instruccions   més   precises  
al   classroom   de   l’alumnat.  
 
 
 
 
 



 

-   Resum   del   capítol   4   de  
La   closca   pelada   dels  
cretins.  
 
Tota   la   informació   al  
Classroom  

Instruccions   més   precises  
al   classroom   de   l’alumnat.  

 
 
 
 
 

Castellà  ❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Anglès  
1B-1C-1D   
Google   Classroom  
English   1B   -   English   1C  
fer:  
-Tasca:   ́Quiz   The  
Legend   of   Sleepy   Hollow  
1-2-3’  
-Material:   ‘Book   The  
Legend   of   Sleepy   Hollow’  
-Tasca:   ́Online   Learning  
Zone   2´  
-(Tasca   Optativa:  
´Listening   1   sis  
estrelletes’)  
 
1rA  
-   Digital   Book:   Unit   5,  
vocabulary   exercises   1,  
2,   3,   5  

Dimecres   a   les   11h.  
Minitest   de   la   unitat   5.  
Preguntes   de   a,   b,   c,   d.  
Més   informació   al   Google  
Clasroom.  

3A   i   3C   
Google   Classroom   fer:  
-Tasca:   ́Quiz   Dr.Jekyll  
and   Mr.Hyde   1-2-3’  
-Material:   Book   Dr.Jekyll  
and   Mr.Hyde  
-(Tasca   Optativa:  
Listening   1   sis   estrelletes)  
 
 

Revisió   de   les   tasques   de  
la   setmana   anterior.  
 
4tC  
-   Student’s   Book:   page   51  
exercises   1,   2,   3  
-   Workbook:   page   44  
-   “I   have   a   song   for   you”  
activity   (Classroom)  
 



 

-   Digital   Book:   Unit   5,  
Language   focus   (present  
continuous:   affrimative   &  
negative)   exercises   1,   2,  
4,   5  
-   Workbook:   page   40  
-   “Learning   a   language”  
activity   (Classroom)  

 

 
 

Geografia   i  
Història  

❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
Temps   per   retornar   les  
correccions   de   les  
activitats   5,   6,   7   i   8  

Cultura   i   Valors  
Ètics/Religió  

❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Educació   Física  
Diumenge   3   de    maig  
Data   límit   entrega   Fitxa  
C.F.,   Vídeo   Circ   i  
Vídeo   Cub   de   Rubik.  
Tot   en   el   Google   Class  
Room  

Diumenge   3   de    maig  
Data   límit   entrega   Fitxa  
C.F.,   Vídeo   Cub   de  
Rubik.   Tot   en   el   Google  
Class   Room  

Entrega   de:  
.   ELS   MÚSCULS   DE  
L’ABDOMEN   
.   Registre   Joc   de   l’Oca  
Fitness  

 

4   ESO   A:  
Diumenge   3   de    maig  
Data   límit   entrega   Fitxa  
C.F.,   Vídeo   Cub   de  
Rubik.   Tot   en   el   Google  
Class   Room   



 

  
4   ESO   B   i   C:   Entregar  
.   ELS   MÚSCULS   DE  
L’ABDOMEN  
.   Registre   Joc   de   l’Oca  
Fitness  

Educació   Visual   i  
Plàstica  

❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Música  ❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Matemàtiques  
-   Revisió   i   correcció  
d’activitats   de   la   unitat   7.  
-   Examen   unitat   7   (rectes  
i   angles)  
-   Lectura   dels   apartats  
8.1   al   8.4   +   activitats  
corresponents.   Tot  
especificat   dins   del  
calendari   penjat   al  
Classroom   de   mates  
corresponent   i   al   google  
calendar   de   cada   classe.   

2nC   (Jordi):  
 
G-Classroom :   Semblança  
de   triangles   i   problemes  
d’altures.  
 
2nD   (Helena):  
 
Apartat    2.Teorema   de  
Tales    de   la    Unitat   8    del  
llibre   digital.  
 
Més   informació   al   google  
classroom   de   l’assignatura.  

3r   B:  
En   aquesta   setmana  
treballareu   les   activitats  
sobre   l   Teorema   de   Tales  
al   Moodle.  

● Segments  
proporcionals  

● Jclic  
● Exercicis   de  

Llibreta  

Podeu   fer   preguntes   al  
Fòrum .  
 
3rC:  

4t   A   i   B   12   Exercicis  
nombres   reals   i   potències  
 
4t   C  
En   aquesta   setmana  
haureu   de   respondre   les  
preguntes   i   fer   les   tasques  
sobre   la   següent   activitat  
competencial:  

● La   distribució   dels  
ceps.  

Haureu   de   descarregar   el  
document   Openoffice,  
respondre   les   preguntes   i  
fer   les   tasques   i   pujar-lo  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5MDMyNjMwMTVa
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39905
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39905
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/jclic/view.php?id=39906
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39907
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39907
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/forum/view.php?id=39961
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=40201
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=40201


 

 
-   Jocs   de   càlcul   mental  
-   Circuit   algebraic  
 
Més   informació   al   google  
classroom   de  
l’assignatura.  

per   a   avaluar.   Tindreu  
diversos   intents   per   a   que  
pugueu   refer   les   vostres  
respostes   després   de   la  
revisió.  
 

Biologia   i  
Geologia  

 
Qüestionari.  

Dimecres  

❌  
 

❌  
 

❌  
 

Física   i   Química  
 2nA   i   2nC   (Carles):  

 
Heu   de   fer   3   tasques:  
 
- Resum   tema   8:   El  
Moviment  
Us   penjaré   al   classroom   el  
resum   dels   següents  
apartats,   els   copieu   per  
anar   fent   el   vostre   dossier:  
4.Velocitat  
5.Transformar   Km/h   a   m/s   i  
al   revés  
6.Gràfics   distància   vs  
temps  
 

3rA   (Carles):  
 
Heu   de   fer   2   tasques:  
 
-Resum   tema   5  
Reaccions  
Us   penjaré   al   classroom  
el   resum   dels   següents  
apartats,   els   copieu   per  
anar   fent   el   vostre  
dossier:  
4.Com   és   una   reacció  
5.Tipus   de   reaccions   (5a,  
5b,   5c)  
6.Velocitat   reacció  
 

Heu   de   fer   2   tasques:  
 
-Resum   tema   9   El   Mol  
Heu   de   fer   el   resum   de   2  
apartats:  
 
1.Càlculs  
estequiomètrics   un   cop  
tens   la   reacció   igualada:  
     1A.Si   els   reactius  
reacciones   totalment   i   es  
gasten   per   tant   totalment  
(exemple   14)  
     1B.Si   un   dels   reactius  
no   reacciona   totalment   i  
per   tant   no   es   gasta  
totalment  



 

-Fer   l’explorem   al  
Science   Bits  
 
-Fer   un   informe   de  
l’Elaborem   per   email   o   al  
classroom  
Ara   que   ja   es   podrà   sortir   a  
passejar,   haureu   de   fer   3  
rutes   com   us   detalla,  
sempre   a   peu,   i   fer  
l’informe   segons   us   explica  
l’elaborem  
 
 
2nB   i   2nD   (Helena):  
 
Apartat   Expliquem   del    T7:  
Estructura   atòmica   de   la  
matèria   (llibre   digital).  
 
De   les   pàgines   1   a   la   3:   
 

- llegir   
- fer   resums  
- fer   els   exercicis   

 
Més   informació/dubtes   al  
google   classroom   de  
l’assignatura.   
 

-Fer   una   fitxa  
d’igualació   de  
reaccions.   Entregar   per  
email   o   pel   classroom  
us   passaré   un   tutorial   que  
heu   de   visionar  
prèviament  
 
 
 
 
3r   C   (Jordi)   i   3r   B  
(Helena):  
 
G-Classroom :   Inici   de  
l’apartat   Expliquem   de   la  
U5   (Reaccions  
químiques).   

(exemple   16)  
 
És   importantíssim   copiar   i  
entendre   els   2   tipus  
d’exemples.   Us   penjaré   2  
tutorials   al   classroom.  
 
 
 
2.Tipus   de   reaccions:   
Buscar   informació   per  
internet   sobre   els  
següents   tipus   de  
reaccions  
        2A.   Diferència   entre  
reaccions   exotèrmiques   i  
endotèrmiques,   amb  
exemple  
        2B.   Diferència   entre  
reaccions   de   síntesi,   de  
descomposició   i   de  
substitució,   amb   exemple  
 
- Fer   els   exercicis   20,  
21,   36   i   41   (pag.   197   a  
203)  
 
Tota   la   feina   m’ho  
envieu   per   email   o   m’ho  
penjeu   al   classroom.  
 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5NDM5NTU5NDBa


 

Tecnologia  ❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Cultura   Científica  
   Montse   Vallhonrat:  

Exercicis   del   dossier  
SALUT   I,   que   trobareu   al  
vostre   classroom.  
 
Joan:  
Innovacions  
tecnològiques.   Trobareu  
les   instruccions   al  
classroom   a   partir   de  
dilluns   27   d’abril  

Llatí  ❌  ❌  ❌  ❌  

Economia  
   -   Revisió   i   correcció   de   la  

presentació   ppt   de   la  
unitat   9.  
-   Examen   unitat   9   (inflació  
i   tipus   d’interès  
-   Lectura   dels   apartats  
10.1   i   10.2   +   activitats  
corresponents.   Tot  
especificat   dins   del  
calendari   penjat   al  
Classroom   d’economia  



 

corresponent   i   al   google  
calendar   del   grup.  

Filosofia  ❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

Francès  
    

Informàtica  ❌  ❌  
 

❌  
 

❌  
 

 
 
 

AULA   SIEI  

ANGLÈS   (1r,   2n,   3r   i   4t):    realització   de   les   tasques   pendents   d’entregar   i   dossier   amb   exercicis   nous.  

NOTÍCIA  (1r,  2n,  3r  i  4t): realització  de  les  tasques  pendents  d’entregar,  ja  penjades  amb  anterioritat  i  treball  nou  sobre  una  notícia  de                        

tecnologia.  

TALLER   DE   CUINA   (3r   i   4t):    realització   de   les   tasques   pendents   d'entregar   i   realització   d’un   menú   saludable   (termini   11   de   maig)   

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

i   3r:   realitzar   tasques   setmanals   pendents   d’entregar   i   l’actual.  

EXPERIMENTS  (1r,  2n,  3r  i  4t): realització  de  les  tasques  pendents  d’entregar  i  realització  d’un  nou  experiment  (les  llaminadures                    

saltarines).   



 

CULTURA   I   VALORS   ÈTICS   (1r,   2n   i   3r):    realització   de   les   activitats   sobre   la   por   (llibre   Emocionari).  

4t :   realització   del   treball   sobre   l’autoconeixement   (termini   1   maig).  

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

FÍSICA-QUÍMICA   (2n   i   3r)   :    realització   del   dossier   que   estan   fent.  

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

Començar   a   fer   la   presentació   en   Power   Point   del   treball   escrit   Projecte   Forma’t.  
Tenen   el   guió   i   les   indicacions   a   la   carpeta   Drive   compartida.   També   per   correu   electrònic.  

 


