
 

Tasques   de   confinament   -   Setmana   del   18   al   22   de   maig  
 

Matèria  1ESO  
 

2ESO  3ESO  4ESO   
 
 

Català  
❌  ❌  ❌  ❌  

Castellà  
Gemma   Martínez   (1ºA,   B  
y   C)  
Ejercicios   de   ortografía  
(sustituir   palabras  
erróneas,   acentuar  
palabras,   texto   con  
sinónimos,   “g   o   j”,   buscar  
antónimos,   definir  
palabras)  
Ejercicios   en   el   classroom  

Carlota   Losada   2º   C   y   D  
Ejercicios   sobre   el   sujeto.  
Instrucciones   en   el  
clasroom.  
 
Maria   Ribas   2º   A   y   B  
Reuniones   en   Zoom:   martes  
y   jueves   a   las   12:30.  
En   las   reuniones:   dictados,  
normas   ortográficas   y  
actividades.   
Test   de   ortografía   “Dictados  
6,   7   y   8”   (formulario   de  
Google).   
Todo   explicado   en   el  
Classroom.   

Carlota   Losada   3ª   A   y   C  
Realizar   un   texto  
argumentativo.  

Instrucciones   en   el  
clasroom  

Gemma   Martínez   3º   B   y   C  
El   texto   argumentativo  
(powerpoint   e  
instrucciones   en   el  
classroom)  

 
 

Carlota   Losada   4º   C   y   D  
Realizar   un   texto  
argumentativo.  

Instrucciones   en   el   clasroom.  
 
 

Maria   Ribas   4º   A   y   B  
La   subordinación   adverbial:  
dos   prácticas.   Instrucciones  
en   el   Classroom.   



 

Anglès  
❌  ❌  ❌  ❌  

Geografia   i  
Història  

 2nESO.   La   creació   de   la  
Corona   d’Aragó.   
Fitxa   explicativa   tasca   nº6  
Data   termini:   31   de   maig  

Tasca   Ciències   Socials  
3r:    Projecte   El   sector  
terciari    al   Classroom   de  
Ciències   Socials   de   3r  
d’ESO   ( data   de   lliurament  
5   de   juny )  

Els   totalitarismes:  
Llegir   Introduccio  

Activitat   1  
Activitat   2  

Cultura   i   Valors  
Ètics/Religió  

Tasca   HCR1 :   Document  
de    GClassroom:     Tornada  
a   la   Meca .   Caldrà  
consultar   el   moodle   Unitat  
12.  
 
Tasca   CiVE1:    Projecte   La  
cuina   i   el   mercat   (data  
termini   31   de   maig).  
Instruccions   al   classroom  
 

Tasca   HCR2 :   Document   de  
GClassroom :    Les   cinc  
obligacions   de   l’islam .  
Caldrà   consultar   el   moodle  
Unitat   7.  
Tasca   CiVE2:    Robots.   
Fitxa   informativa   de   la   tasca  
a   realitzar    Enllaç   la   tasca   a  
realitzar   

Tasca   HCR3 :   Document  
de    GClassroom :    Buddha  
 
Tasca   CiVE3:    fi   projecte  
de   la   democràcia   (data  
termini   22   de   maig)  

Tasca   HCR4 :    Per   als   alumnes  
que   hagin   fet   el   Servei   comunitari  
document   “Servei   comunitari”   a  
GClassroom ,    i   per   als   alumnes  
que   no   l’han   fet,   document  
Musulmans   a   Catalunya    a  
GClassroom ,   caldrà   consultar   el  
moodle   Unitat   5.  
---------------------------------------------  
Tasca   CiV4 :   

- Per   als   alumnes   que  
hagin   fet   el   Servei  
comunitari   document  
“Servei   comunitari”   
 

- Per   als   alumnes   que   no  
l’han   fet,   document  
Parlem   amb   públic   

 
Instruccions   al   classroom  

https://docs.google.com/document/d/1ww5lzl2hiNpxhnftqRB8_IWi1H8IZnuSR4qT8kyMfgg/edit
https://classroom.google.com/u/2/h
https://classroom.google.com/u/2/h
https://docs.google.com/document/d/1_s_ViO3dJuZqNwllSHPOYt2r5zDjso5G96TWaDlppQQ/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1_s_ViO3dJuZqNwllSHPOYt2r5zDjso5G96TWaDlppQQ/edit#heading=h.gjdgxs
https://classroom.google.com/u/2/h
https://classroom.google.com/u/2/h
https://classroom.google.com/u/2/h


 

Educació  
Física  

TASCA   Nº   4:   RE-POSA’T  
EN   FORMA  
Tota   la   informació   en   el  
google   ClassRoom  

TASCA   Nº   4:   RE-POSA’T   EN  
FORMA  
Tota   la   informació   en   el   google  
ClassRoom  

ClassRoom:  
.   Lliurar   tasques   pendents  

4º   ESO   A:    TASCA   Nº   4:  
RE-POSA’T   EN   FORMA  
Tota   la   informació   en   el   google  
ClassRoom  
4ºB   i   C:  
ClassRoom:  
.   Lliurar   tasques   pendents  

Educació  
Visual   i  
Plàstica  

Classroom:  
● Obligatòria:   Crear  

una   quadrícula  
amb   escaires   i  
regles.  

● Exercici   de  
creació:   Sanefes   a  
partir   dels   models  

 
 

Classroom:  
● Enllaçar   dues  

circumferències  
amb   un   arc   de   radi  
conegut.  

● Corba   tangent  
contínua  
(EXERCICI   FINAL  
DE   TANGÈNCIES)  

Classroom:  
Exercici   de   packaging  
estructural  

Música  
Classroom:  
Tasca   “Subclassificacions  
dels   instruments   musicals”   

Classroom:  
Tasca   “Música   del  
Classicisme”  

 Classroom:  
Tasca   “Música   del   cinema”  

Matemàtiques  
❌  ❌  ❌  ❌  

Biologia   i  
Geologia  

1   ESO   A,   1   ESO   B   
(Montse   Vallhonrat)  

Instruccions  de   
presentació   al   Classroom.   

 3   ESO   A   i   B    (Joan)  
Aquesta  setmana,   
treballarem  les  malalties    
de   transmissió   sexual.  

BIOLOGIA   4   ESO  
Tema:   “Herència   biològica”  

 
Instruccions  de  presentació  al     
Classroom.  



 

● Fer  l’activitat   
“Introducció  a  les    
funcions   vitals”  

● Fer  els  exercicis    
de  les  pàgines  de     
la  1  a  la  4  de       
l’apartat  
“Expliquem”   

1   ESO   C    (Joan)  
Consultar  les  instruccions    
donades   al   classroom.  
Resum  de  les  planes  6,  7,       
8,  9  i  10  del  llibre  digital.        
Tema  2.  Els  processos     
vitals.  
Fer  les  activitats  de     
l’apartat  EXPLIQUEM  del    
mateix   tema.  

Consulteu  les  instruccions    
donades   al   classroom,  
 
3   ESO   C   
(Montse   Vallhonrat)  
Tema:  “La  reproducció    
humana”.   
Instruccions  de   
presentació  al  Classroom  3     
ESO   C.   

● Mirar  el  video    
introductori  de   
l’apartat  
“Engeguem”  i  fer  un     
resum   de   5   línies  

● Fer  els  exercicis  de     
l’apartat  “Explorem”   
i  redactar  la  vostra     
conclusió.   

● Llegir  les  pàgines    
1,  2  i  3  i  fer  els        
exercicis  
d’aquestes  tres   
pàgines.   

 
● Exercicis  pendents  de    

les   pàgines   120   i   121  
● De  l’apartat  de    

Biotecnologia  (pàg.   
118)  podeu  llegir  el  text      
i  fer  les  activitats  de  les       
pàgines  de  les  pàgines     
122,  exercicis  1,  2  i  3,  i        
123   exercicis   1,   2   i   3.   

 



 

Física   i  
Química  

❌  ❌  ❌  ❌  

Tecnologia  
 2A,   2B,   2C   i   2D:  

 
Durant   la   setmana,   repassar  
els   conceptes   que   s’han  
treballat   anteriorment   de   la  
unitat   didàctica   d’Electricitat.  
Es   penjarà   al   google  
classroom   un   test   molt  
semblant   al   del   kahoot   per  
poder   fer-se   una   idea   de   les  
preguntes.  
 
Realització   d’un   kahoot   a  
les   12h   del   divendres   22/05.  
 
Més   informació   al   google  
classroom.  

  

Cultura  
Científica  

❌  ❌  ❌   
Joan  
Materials.   
Els    LEDs.   El   mercuri;   un  
metall   altament   contaminant.  
Consulteu   les   instruccions  
donades   al   classroom.  



 

 

Llatí  
   Metamorfosis :   

- El  fil  d’Ariadna  i  les      
ales   d’Ícar.  

- Baucis   i   Filemon.  
- Fam   sense   fi.  

Lectures  i  activitats  al     
Classroom.  

Economia  
❌  ❌  ❌  ❌  

Filosofia  
   Document    Som   lliures?    a  

GClassroom ,   caldrà   consultar  
el   moodle   Unitat   8.  

Francès  
❌  ❌  ❌  ❌  

Informàtica  
 
 

   

 
 
 
 

AULA   SIEI  
 

https://classroom.google.com/u/2/h


 

MATEMÀTIQUES   (1R,2N,3R,4T)    Dossier   d’exercicis.  

A   LES   MEVES   MANS   (1R,2N,3R,4T)    Fer   bloc   3   del   projecte   Picasso.  

TALLER   DE   COCINA   (3R   I   4T)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  

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

CATALÀ   (1R,2N,3R,4T)    Visualitzar   un   vídeo   i   respondre   a   unes   preguntes   de   comprensió.  

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

ANGLÈS   (1R)    Activitats   adequades   a   cada   alumne   en   funció   del   seu   PI.  

GEOGRAFIA   I   HISTÒRIA   (3R)    Projecte   sectors   econòmics   (data   venciment   5   de   juny).   

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

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)    Pendent   de   l’entrega   de   les   tasques   del   Classroom.  



 

MÚSICA   (2N)    Dossier   “Música   del   Classicisme”.  

FÍSICA/QUÍMICA   (2n   i   3r)    Pendent   de   l’entrega   del   treball   sobre   els   elements   de   la   taula   periòdica   (Al   classroom).  

 

 
 

ALUMNES   FORMA’T  

Acabar   presentació   format   Power   Point.   
Indicacions   Drive   i   correu   electrònic.   

 


