
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   11   al   15   de   maig  
 

Matèria  1ESO  
 

2ESO  3ESO  
 
La   feina   de   català   per   als  
alumnes   de   3r   és   la  
mateixa   que   per   als   de  
4t.   Consulteu   la   graella  
de   4t   de   català.   
(més   informació   al  
Classroom)  
 

4ESO   
 
 

Català  
1r   ESO   A   i   C   (prof.   Rosa)  
 
-   Escriure   un   text   explicant  
els   efectes   del   confinament  
en   el   medi   ambient  
(contaminació,   natura…)  
-   Acabar   d’elaborar   un  
vídeo   o   audio   simulant   ser  
un   youtuber   que   recomana  
un   llibre.  
 
(més  informació  a  
Classroom)  

2nA,B,C(prof   Estefania )  
-   Competències   a   punt!  
Llegir   text   pàg   60   i   fer   exercici
  1   a   14   pàg   61.  
-  Fer  resum  mínim  150    
paraules  
del  capítol  5  del  Mecanoscr    
del   l   segon   origen.  
 
(més   informació   al   Classroom
 
2n   D   (prof.   Sílvia)  

4t  ESO  (professores  Rosa  i      
Sílvia)  
 
-Escriure  un  text  d’opinió  e    
sobre   l’ensenyament    online .  
 
-   Fer   un    booktrailer    d’un  
  llibre   que   vulgueu   recomanar.  
 
(més   informació   al   Classroom)  



 

1rB,D   (prof   Estefania )  
-   Competències   a   punt!  
Llegir   text   pàg   76   i   fer  
exercicis   1   a   14   pàg   77.  
-   Fer   resum   mínim   150  
paraules   del   capítol   5   de    La  
closca   pelada   dels   cretins.  
(més   informació   al  
Classroom)  
 

-  Escriure  un  text  d’opinió    
sobree   l’ensenyament    online .  
-  Fer  un booktrailer  d’un  llibr     
quee   vulgueu   recomanar.  
(més   informació   al   Classroom
)  

Castellà  
❌  ❌  ❌  ❌  

Anglès  
1rA   (Classroom)  
-   Workbook   pàg.   41  
-   Presentació   “Present  
Continuous”  
-   Workbook   pàg.   42  
-   “Present   continuous   songs”  
activity  
1rB-1rC-1rD   (Classroom)  
-Presentació   “Present  
Continuous”   (Meet)  
-Info   Student’s   Book   pàg.51  
(1,2,4)   
-Activity   Workbook   pàg.   42  
(1,2,3,4)  
-Quiz   The   Legend   Of   Sleepy  
Hollow   4-5-6-7  

- Reading:   Survival  
Technology  

- Activities   about   the  
reading   in  
G-Classroom  

- Workbook   pàg   48  

3rA-3rC   (Classroom)  
-Presentació   “First  
Conditional”   (Meet)  
-Info   Student’s   Book   pàg.51  
(2,3,4)   
-Workbook   pàg.   42   (1,2,3)  
-Quiz   Dr.Jekyll   and   Mr   Hyde  
4-5-6  
3er   B   (Classroom)   
Check   instructions   in   google  
classroom:   Speaking   exercise   

4tC   (Classroom)  
-   Presentació   “Defining   and  
non-defining   relative   clauses”  
-   Student’s   Book:   pàg.   51   ex.   1   i  
pàg.   53   ex.   6,   7,   8  
-   “Polyglot”   video   worksheet  
 
4th   A   &   4th   B   (Classroom)  
Check   instructions   in   google  
classroom:   Speaking   exercise   



 

Geografia   i  
Història  

❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura   i  
Valors  
Ètics/Religió  

❌  ❌  ❌  ❌  

Educació  
Física  

❌  ❌  ❌  ❌  

Educació  
Visual   i  
Plàstica  

❌  ❌  ❌  ❌  

Música  
❌  ❌  ❌  ❌  

Matemàtiques  
Tema   8:   figures   planes.  2nC   (Jordi):  

U8   -Teorema   de   Pitàgores.  
Tasca   al    Classroom .  
 

 
ESO   3B  

4   A   i   B :   problemes   de   repàs,  
de   potències   i   arrels.  
Tasca   al   Classroom.  
4t   C  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM5MDMyNjMwMTVa


 

8.6 :   Simetria   de   figures  
planes.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   71,  
73,   74,   76,   77,   78   i   82   de  
forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.  
Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

Tema   8:   figures   planes.  
Exercicis   finals  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   83,  
86,   87,   89,   90,   91,   92,   94,  
95,   96,   97,   98,   100   i   101   de  
forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.  
Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

Tema   8:   figures   planes.  
Exercicis   finals  

2nD   (Helena):  
 
Continuarem   treballant   la  
U.8   del   llibre   digital   (divisió  
d’un   segment   i   semblança  
de   triangles   +   problemes).  
 
Més   informació   al   google  
classroom   de   l’assignatura.  

En   aquesta   setmana  
repassarem   el   Teorema   de  
Pitàgores:  

● Trencaclosques  
Pitagòrics  

● Qüestionari  
triangles   rectangles  

● JClic   triangles  
rectangles  

 
3r   C  
 
-   Activitat   Arquitectura  
geomètrica  
-   Jocs   de   càlcul  
 
Més   informació   al   google  
classroom.  
 

En   aquesta   setmana   haureu   de  
fer   dues   fitxes   sobre   un   tema  
nou,   la   combinatòria.  

● Fitxa   Combinatòria   0  
● Fitxa   Combinatòria   1  

Haureu   de   descarregar   el  
document   Openoffice,  
respondre   les   preguntes   i   fer   les  
tasques   i   pujar-lo   per   a   avaluar.  
Tindreu   diversos   intents   per   a  
que   pugueu   refer   les   vostres  
respostes   després   de   la   revisió.  
 
 

https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39908
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=39908
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39915
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/quiz/view.php?id=39915
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/jclic/view.php?id=40101
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/jclic/view.php?id=40101
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=40401
https://agora.xtec.cat/iescabrils/moodle/mod/assign/view.php?id=40403


 

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis  
105,   107,   109,   114,   115,  
116,   117,   119   i   124    de  
forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.  
Videoconferència   via  
ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

Calendari   específic   per   aula  
dins   la   classroom   de   mates  
corresponent   i   al   google  
calendar  

Biologia   i  
Geologia  

❌  ❌  ❌  ❌  

Física   i  
Química  

 2n   A   i   C   (Carles)  
 
Heu   de   fer   3   tasques:  
 
1a)   Copiar   el   resum   dels  
apartats   7,   8   i   9   del   tema   8  
que   estem   fent   (us   ho   passo  
jo),   per   anar   fent   el   vostre  

3r   A   (Carles)  
 
Heu   de   fer   3   tasques:  
 
1a)   Copiar   el   resum   dels  
apartats   7   i   8   del   tema   5  
que   estem   fent   (us   ho  
passo   jo),   per   anar   fent   el  

Heu   de   fer   2   tasques:  
 
1a)   Teoria:   Resumir   els  
següents   apartats,   ho   trobareu  
al   llibre:  
 
-   Què   és   la   velocitat   d’una  
reacció  



 

dossier,   no   fa   falta   que   m’ho  
envieu   ara.  
 
2a)   Fer   els   exercicis   de  
l’expliquem,   al   Science   Bits  
mateix.  
 
3a)   Us   passo   un   tutorial,  
que   s’ha   de   visionar,   sobre  
el   coronavirus,   i   heu   de  
respondre   el   qüestionari   que  
us   passo.   M’ho   envieu   per  
email   o   m’ho   pengeu   al  
classroom.  
 
2n   B   i   D   (Helena):  
 
Continuarem   treballant   la  
U.7   del   llibre   digital  
(compostos   o   mescles   i  
teoria   atòmica).  
 
Més   informació   al   google  
classroom   de   l’assignatura.  

vostre   dossier,   no   fa   falta  
que   m’ho   envieu   ara.  
 
2a)   Fer   els   exercicis   de  
l’expliquem,   al   Science   Bits  
mateix.  
 
3a)   Fer   una   pràctica   a  
casa   i   elaborar   un   informe,  
que   m’ho   envieu   per   email  
o   m’ho   pengeu   al  
classroom.  
L’informe   de   la   pràctica   ha  
de   contenir   els   següents  
apartats:  
 
-Títol   de   la   pràctica:  
Velocitat   d’una   reacció  
química  
 
-   Introducció   (teoria   que  
trobareu   a   l’elaborem)  
 
-   Objectiu:   Volem   estudiar  
com   afecta   a   la   velocitat   en  
que   es   desfà   una   pastilla  
efervescent   que   tingueu   a  
casa,   en   l’aigua,   si   no  
teniu,   podeu   utilitzar  
paracetamol,   gelocatil   o  

-   Quan   són   efectius   els   xocs  
entre   partícules   perquè   es  
produeixi   la   reacció  
-   Quins   factors   influeixen   en   la  
velocitat   d’una   reacció  
 
2a)   Fitxa   de   repàs   per  
l’examen,   m’ho   envieu   per  
email   o   m’ho   pengeu   al  
classroom.  



 

similar.   En   les   següents  
situacions:  
a)   1   pastilla   en   mig   got  
d’aigua  
b)   1   pastilla   trencada   en   4  
trossos   en   mig   got   d’aigua  
c)   1   pastilla   en   mig   got  
d’aigua   calenta   de  
microones  
d)   1   pastilla   en   un   got  
sencer   d’aigua   
e)   mitja   pastilla   en   mig   got  
d’aigua  
Necessiteu   per   tant   5  
pastilles,   una   per   cada  
experiment.  
 
-   Procediment:   Explicar  
com   treballeu.   Els   passos  
que   seguireu.  
 
-   Material:   penseu   i   anoteu  
tot   el   material   que   utilitzeu.  
 
-Graella   i   càlculs:   La   vostra  
graella   ha   de   contenir   les  
següents   columnes:  
a)   Detallar   en   què   es   basa  
cadascun   dels   5  
experiments  



 

b)   Temps   en   desfer-se   la  
pastilla   en   cada  
experiment   (en   segons)  
c)   Velocitat   de   la   reacció  
(grams   de   pastilla/segons  
en   desfer-se)  
 
-   Conclusions   a   que   heu  
arribat   després   de   fer   els   5  
experiments.  
 
3r   B   (Helena):  
 
Continuarem   treballant   la  
U.5   del   llibre   digital  
(conservació   de   la   massa,  
model   atòmic   i   equació  
química).  
 
Més   informació   al   google  
classroom   de   l’assignatura.  
 
3r   C   (Jordi)  
 
Continuem   treballant   la   U5  
(Reaccions   químiques):  
Conservació   de   la   massa,  
equació   química   i   model  
de   col·lisions).  
Tasca   al    Classroom  

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


 

Tecnologia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Cultura  
Científica  

   Montse   Vallhonrat:   La   salut   i  
l’alimentació.   Document   i  
instruccions   al   Classroom  

Cultura   científica  

Llatí  
   ❌  

Economia  
   -   Dimarts   12    (12.30h)   -->  

Temari:   T.10:   L’estalvi   i  
l’endeutament   de   les   famílies.  

10.1:   La   importància   de  
l’estalvi.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   de   l'exercici   1  
(interpreta   la   gràfica)   de   forma  
conjunta   amb   els   comentaris  
de   tots   els   participants.  
Videoconferència   via   ZOOM.  
Codis   a   la   Classroom  

10.2:   Els   dipòsits   bancaris.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   exercicis   claus  



 

per   estudiar   pàg   175   i   del  
fes-ho   així   pàg   176   (activitat  
1)   de   forma   conjunta   amb   els  
comentaris   de   tots   els  
participants.   Videoconferència  
via   ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

-   Dijous   14    (10.15h)   -->  
Temari:   T.10:   L’estalvi   i  
l’endeutament   de   les   famílies.  

10.3:   Els   instruments  
d’inversió.  

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   claus   per  
estudiar   de   les   pàgines   177   a  
la   181   de   forma   conjunta   amb  
els   comentaris   de   tots   els  
participants.   Videoconferència  
via   ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

-   Divendres   15    (13.30h)   -->  
Temari:   T.10:   L’estalvi   i  
l’endeutament   de   les   famílies.  

10.4:   L’endeutament.  



 

Plantejament   de   dubtes   i  
correcció   dels   claus   per  
estudiar   de   les   pàgines   182   i  
183   de   forma   conjunta   amb  
els   comentaris   de   tots   els  
participants.   Videoconferència  
via   ZOOM.   Codis   a   la  
Classroom  

Començar   a   fer   la   tasca:  
Anàlisis   de   l’article   (text   i  
vídeo)   que   s’ha   d’entregar  
abans   del   dia   22   de   maig.  
Economista:   Daniel   Lacalle.  
Link:  
https://www.dlacalle.com/espa 
na-cae-mas-que-italia-y-europ 
a-y-con-mas-paro/#more-1082 
2  

Filosofia  
   ❌  

Francès  
 Google   Classroom:   apartats  

2,   3,   4   i   5   de    Les   activités  
quotidiennes .   Llegir   els  

textos,   vinyetes,   escoltar   i  
fer   els   exercicis  

Google   Classroom:  
apartats   2,   3,   4   i   5   de    Les  

activités   quotidiennes .  
Llegir   els   textos,   vinyetes,  
escoltar   i   fer   els   exercicis  

Google   Classroom:   fer   els  
exercicis   dels   apartats  

Devinettes ,    Les   pronoms  
relatifs   3    i    Zebda .  

https://www.dlacalle.com/espana-cae-mas-que-italia-y-europa-y-con-mas-paro/#more-10822
https://www.dlacalle.com/espana-cae-mas-que-italia-y-europa-y-con-mas-paro/#more-10822
https://www.dlacalle.com/espana-cae-mas-que-italia-y-europa-y-con-mas-paro/#more-10822
https://www.dlacalle.com/espana-cae-mas-que-italia-y-europa-y-con-mas-paro/#more-10822
https://www.dlacalle.com/espana-cae-mas-que-italia-y-europa-y-con-mas-paro/#more-10822


 

corresponents   a   cada  
apartat.  

corresponents   a   cada  
apartat.  

Informàtica  
 
 

  ❌  

 
 
 
 

AULA   SIEI  

MATEMÀTIQUES   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

A   LES   MEVES   MANS   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

TALLER   DE   COCINA   (3R   I   4T)    Productes   de   temporada.  

 

FEM   UN   TOMB   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

CATALÀ   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 



 

CASTELLÀ   (1R,2N,3R,4T)     Visualizar   el   vídeo   “El   jabón   y   la   colada”   y   responder   a   la   comprensión   lectora.  

  

ANGLÈS   (1R,2N,3R,4T)    Activitats   adequades   a   cada   alumne   en   funció   del   seu   PI.  

 

GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA   (1R,2N   I   3R)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.   Activitats   del   llibre   de   text   (3r).  

 

CULTURA   I   VALORS   (1R,2N,3R,4T)    Activitats   relacionades   amb   la   tristesa.  

 

TECNOLOGIA   (1R,2N   I   3R)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

EDUCACIÓ   FÍSICA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

VISUAL   I   PLÀSTICA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

INFORMÀTICA   (4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 



 

NOTÍCIA   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

EXPERIMENTS   (1R,2N,3R,4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

 

INSERCIÓ   LABORAL   (4T)    Carta   de   presentació   pel   nou   centre   d’estudis.  

MÚSICA   (1R,2N   I   4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

FÍSICA/QUÍMICA   (2n   i   3r)    Treball   sobre   els   elements   de   la   taula   periòdica   (Al   classroom).  

 
 

 

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

Continuar   presentació.   
Guió   al   Drive   i   correu   electrònic.   

 


