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Ciències socials /Rubén Gómez 

 

ACTIVITAT: EL DIARI D’ANNA FRANK 

Presentació activitat 

Sabeu qui va ser Anna Frank? Sabeu per què és tan coneguda? 

Els objectius d’aquesta activitat van més enllà de conèixer la història d’Anna Frank, aquests 

també inclouen conèixer i reflexionar tant sobre  l’antisemitisme del nazisme, com sobre l’odi  

i la por a l’altre, així com per parlar dei les emocions que ens genera el viure confinats durant 

un període de temps concret. 

Material 

➢ El diari 

- Lectura obligatòria d’un fragment del Diari d’Anna Frank: 

http://eumoeditorial.com/tasts/AnnaFrank_mostra.pdf  

- Lectura voluntària, NO recomanable per alumnes d’Acollida, de l’obra completa: 

https://curscatala2014cpnl.files.wordpress.com/2014/11/diari-dana-frank.pdf  

 

Recursos informació 

➢ Vídeos: 

- La història d’Anna Frank: 

o https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M 

o https://www.youtube.com/watch?v=o86ASk7jOBc 

- El nazisme i l’antisemitisme: 

o https://www.youtube.com/watch?v=TaayRWuTyLA 

o https://www.youtube.com/watch?v=XEZsGtGRkrk 

➢ Lectures 

- Articles: 

o 7 preguntes sobre Anna Frank: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

48609625 

o Els diaris de l’Holocaust d’Anna Frank i altres joves autors: 

https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-

de-ana-frank-y-otros/ 

http://eumoeditorial.com/tasts/AnnaFrank_mostra.pdf
https://curscatala2014cpnl.files.wordpress.com/2014/11/diari-dana-frank.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M
https://www.youtube.com/watch?v=o86ASk7jOBc
https://www.youtube.com/watch?v=TaayRWuTyLA
https://www.youtube.com/watch?v=XEZsGtGRkrk
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48609625
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48609625
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-de-ana-frank-y-otros/
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/los-diarios-del-holocausto-de-ana-frank-y-otros/
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➢ Imatges 

 

 

 

Tasques 

Pas 1. Què hem de fer a partir de la informació proporcionada (podeu ampliar la 

informació consultant el llibre i/o altres fonts).  

1. Explica qui va ser Anna Frank, què va fer i per què és tan coneguda arreu del món. 

2. Explica com era la política antisemita del règim nazi. 

Pas 2. Reflexionem, opinem, comentem i argumentem. 



3. Escriu i comenta la teva opinió sobre la figura d’Anna Frank i sobre el seu famós diari 

(idees que pots utilitzar: l’hauríem de llegir a classe, rebutjaries publicar-lo com van 

fer alguns editors a la dècada de 1950, etc.) 

4. Escriu i comenta la teva opinió sobre les següents qüestions:  per què a vegades 

l’ésser humà persegueix, menysprea, odia, insulta i fins i tot mata a altres persones 

pel fet de pensar i/o ser diferents? La por a l’altre pot ser un dels motius? un context 

de crisi social, polític i econòmic pot influir en l’aparició d’aquests sentiments i actituds 

entre nosaltres? 

Pas 3. Redacteu el vostre diari personal durant el confinament 

5. Seguint l’exemple d’Anna Frank  i de moltes altres persones que han escrit i escriuen 

un diari personal, us convido a que n’escriviu el vostre propi diari. Aquest  serà un 

document, una font escrita, on podreu posar per escrit com us sentiu, com us afecten 

les notícies que escolteu  i  on sereu capaços, al mateix temps, d’explicar les coses 

que feu durant el dia (ajudeu a casa, a què jugueu, què llegiu, quina música 

escolteu,...).  

 

Com ho podem fer? 

Ho podeu fer tant per ordinador (document de Drive, word o altres) o escrit a mà en una 

llibreta (l’esborrany) i en fulls en blanc quan me’l lliureu. 

 

 

Anglès /Núria Ivern 

 

ENGLISH HOMEWORK  
Hi everyone, hope you are ok! You will find more readings in your google classroom if 

you want to do more work. Enjoy! 
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READING: A WALK IN THE FOREST 
Grace is walking her dog in the forest when something unusual happens. 

Tuesday 

Going through the forest is my favourite part of the walk. Benji loves it too. There are 

rabbits to run after and old leaves to smell. Benji’s my dog, by the way, and I’m Grace. 

I live on a farm with my parents and take Benji for a walk most days after school. 

While Benji runs ahead, I stop and take a photo of a butterfly. A new Facebook photo? 

Maybe, but my friends already call me 'Nature Girl', so perhaps not. Suddenly, I hear 

Benji’s bark. I look up and see Benji jumping and running round a boy. The boy’s 

about my age and looks worried. 'Benji, stop! Come here!' I call and reach into my 

pocket for his ball. I’m about to apologise to the boy, but he’s gone, disappeared 

between the trees. 

Wednesday 

I’m out with Benji again. It’s cold and rainy today, so we’re going fast. As I’m coming 

through the forest, it starts raining hard, so I run. Suddenly, I’m slipping and falling 

and, before I know it, I’m lying on my back. 

Ouch! That hurt. 

Then there’s someone there and a voice says, 'Are you all right? That was a bad fall.' I 

look up and see the boy from yesterday. 

'I’m OK, I think,' I say slowly and the boy helps me up. Benji arrives and the boy pats 

his head. 

'I haven’t seen you at school. Do you live near here?' I ask. 

'No, I’m from Manchester,' he says. 'Listen! I have to go. Are you OK to walk home? 

Do you need help?' 

'No, I’m fine. Thanks!' I say, as the boy walks away. 



'Hey, I’m Grace. What’s your name?' I call, but he’s already gone. 

Back home, Mum’s watching the news. 

'Hi Grace. Have you heard about this boy, Mark?' she asks. 

'No, what boy?' I say. 

'A boy from Manchester. He’s run away from home. Look! This is his dad.' 

There’s a man on TV sitting next to a policeman. He’s crying and looks as if he hasn’t 

slept for days. Then they show a photo of the missing boy. I know him. It’s the boy 

from the forest. He’s Mark. Should I say something? Should I tell Mum? 

'Poor man,' says Mum. 'I just hope they find his son soon.' 

No, I mustn’t say anything. If I tell Mum, the police will come and find Mark. What if 

he’s run away for agood reason? I have to talk to him first. 

Thursday 

I’ve looked everywhere but I can’t find Mark. If I’m not home soon, my parents will 

worry. So I try shouting. 

'Mark, where are you?' 

Nothing, no answer. 

'Mark,' I shout again, 'I know about you.' 

After a moment, I hear his voice. 

'What do you know? How do you know my name?' I turn and there he is. 

'Your dad was on TV last night. The police are looking for you.' 

He looks shocked and asks, 'Did you say anything? Have you told them?' 

'No,' I say. 'I wanted to talk to you first. What’s happened? Why have you run away?' 

He looks at the ground. 

'I had an argument with my dad. A bad one.' 

'What about?' I ask. Mark points to a fallen tree and we sit down. 

'My mum died four years ago. It was very hard for me and for Dad. He was sad for a 

long time, but then he met someone new. Mel’s her name.' 

'Oh, and don’t you like her?' I ask. 

'No, not much. She’s not a bad person, but we don’t really connect. She wants my dad 

for herself and isn’t interested in me. I don’t think she wants me around.' 

'But, what about your dad? Have you talked to him?' 

'He keeps telling me to make an effort with her, but I can’t. The night I ran away, he 

came to my room and said that we’re all moving to London. Mel’s from London, you 

see. And then he told me that he and Mel want to get married and have a baby. We 
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both got angry and I told him I’m not moving to London. I took my tent and left in the 

middle of the night.' 

'But what will you do? You can’t live in the forest,' I tell him. 

'I know, but my grandad and my friends are in Manchester. I don’t want to move to 

London.' 

'You might like London,' I say. 

'That’s what my dad says too.' 

I feel sorry for Mark, but I think of his dad crying on TV and feel sorry for him too. 

'What are you going to do?' I ask. 

'I don’t know. I need time to think.' 

Friday 

Mark’s waiting for me in the forest. I’ve brought him a sandwich. I’ve also got some 

news. 

'Mark, Mum says the police came to the farm this morning. They’re going to search the 

forest tomorrow.' 

Mark shakes his head, 'I didn’t want this. My dad on TV and the police and everything. 

I don’t know what to do.' 

'I’ve got an idea. Why don’t you live with your grandad in Manchester? Let your dad 

and Mel move to London and visit them in the holidays.' 

Mark doesn’t answer at first, then he looks at me and smiles. 

'Can I use your phone?' he asks. 'I need to call my dad.' 

 

 

 

Grace is walking her dog in the forest when something unusual happens. 

Tuesday 

Going through the forest is my favourite part of the walk. Benji loves it too. There are 

rabbits to run after 

and old leaves to smell. Benji’s my dog, by the way, and I’m Grace. I live on a farm 

with my parents and 

take Benji for a walk most days after school. 

While Benji runs ahead, I stop and take a photo of a butterfly. A new Facebook photo? 

Maybe, but my 

friends already call me 'Nature Girl', so perhaps not. Suddenly, I hear Benji’s bark. I 

look up and see Benji 



jumping and running round a boy. The boy’s about my age and looks worried. 'Benji, 

stop! Come here!' I 

call and reach into my pocket for his ball. I’m about to apologise to the boy, but he’s 

gone, disappeared 

between the trees. 

Wednesday 

I’m out with Benji again. It’s cold and rainy today, so we’re going fast. As I’m coming 

through the forest, it 

starts raining hard, so I run. Suddenly, I’m slipping and falling and, before I know it, 

I’m lying on my back. 

Ouch! That hurt. 

Then there’s someone there and a voice says, 'Are you all right? That was a bad fall.' I 

look up and see the 

boy from yesterday. 

'I’m OK, I think,' I say slowly and the boy helps me up. Benji arrives and the boy pats 

his head. 

'I haven’t seen you at school. Do you live near here?' I ask. 

'No, I’m from Manchester,' he says. 'Listen! I have to go. Are you OK to walk home? 

Do you need help?' 

'No, I’m fine. Thanks!' I say, as the boy walks away. 

'Hey, I’m Grace. What’s your name?' I call, but he’s already gone. 

Back home, Mum’s watching the news. 

'Hi Grace. Have you heard about this boy, Mark?' she asks. 

'No, what boy?' I say. 

'A boy from Manchester. He’s run away from home. Look! This is his dad.' 

There’s a man on TV sitting next to a policeman. He’s crying and looks as if he hasn’t 

slept for days. Then 

they show a photo of the missing boy. I know him. It’s the boy from the forest. He’s 

Mark. Should I say 

something? Should I tell Mum? 

'Poor man,' says Mum. 'I just hope they find his son soon.' 

No, I mustn’t say anything. If I tell Mum, the police will come and find Mark. What if 

he’s run away for a 

good reason? I have to talk to him first. 

Thursday 
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I’ve looked everywhere but I can’t find Mark. If I’m not home soon, my parents will 

worry. So I try shouting. 

'Mark, where are you?' 

Nothing, no answer. 

'Mark,' I shout again, 'I know about you.' 

After a moment, I hear his voice. 

'What do you know? How do you know my name?' I turn and there he is. 

'Your dad was on TV last night. The police are looking for you.' 

Graded reading: A walk in the forest (level 2) – text 

He looks shocked and asks, 'Did you say anything? Have you told them?' 

'No,' I say. 'I wanted to talk to you first. What’s happened? Why have you run away?' 

He looks at the ground. 

'I had an argument with my dad. A bad one.' 

'What about?' I ask. Mark points to a fallen tree and we sit down. 

'My mum died four years ago. It was very hard for me and for Dad. He was sad for a 

long time, but then he 

met someone new. Mel’s her name.' 

'Oh, and don’t you like her?' I ask. 

'No, not much. She’s not a bad person, but we don’t really connect. She wants my dad 

for herself and isn’t 

interested in me. I don’t think she wants me around.' 

'But, what about your dad? Have you talked to him?' 

'He keeps telling me to make an effort with her, but I can’t. The night I ran away, he 

came to my room and 

said that we’re all moving to London. Mel’s from London, you see. And then he told me 

that he and Mel 

want to get married and have a baby. We both got angry and I told him I’m not 

moving to London. I took 

my tent and left in the middle of the night.' 

'But what will you do? You can’t live in the forest,' I tell him. 

'I know, but my grandad and my friends are in Manchester. I don’t want to move to 

London.' 

'You might like London,' I say. 



'That’s what my dad says too.' 

I feel sorry for Mark, but I think of his dad crying on TV and feel sorry for him too. 

'What are you going to do?' I ask. 

'I don’t know. I need time to think.' 

Friday 

Mark’s waiting for me in the forest. I’ve brought him a sandwich. I’ve also got some 

news. 

'Mark, Mum says the police came to the farm this morning. They’re going to search the 

forest tomorrow.' 

Mark shakes his head, 'I didn’t want this. My dad on TV and the police and everything. 

I don’t know what to 

do.' 

'I’ve got an idea. Why don’t you live with your grandad in Manchester? Let your dad 

and Mel move to 

London and visit them in the holidays.' 

Mark doesn’t answer at first, then he looks at me and smiles. 

'Can I use your phone?' he asks. 'I need to call my dad.' 

 

EXERCISES  
Match the vocabulary with the correct definition and write a–h next to the numbers 1–

8. 

1…….. bark                                    a. to say sorry 

2…….. to apologise                     b. to escape or leave suddenly or secretly 

3…….. to hurt                             c. to call or speak in a loud voice 

4…….. to run away                    d. a discussion in which two people express different 

opinions  

5…….. to worry                          e. to cause pain 

6…….. tent                                 f. to think about problems or bad things that have 

happened 

7…….. to shout                          g. the noise a dog makes 

8…….. an argument                   h. a shelter that you can sleep in when you are 

camping 
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1. Check your understanding: multiple choice Circle the best option to complete these 

sentences. 

 1. Grace frequently / sometimes / rarely takes Benji for a walk. 

 2. The first time they meet, Mark plays with / is nervous of / doesn’t like Benji.  

3. On Wednesday, Grace starts running in the forest because it’s really cold / it’s 

raining heavily / she sees Mark .  

4. On TV, Mark’s dad seems angry / confused / sad .  

5. After seeing Mark’s dad on TV, Grace calls the police / wants to talk to Mark / tells 

her mum about Mark . 

 6. Mark and his grandad / his father / his father’s girlfriend don’t have a strong 

relationship. 

 7. Mark runs away because he doesn’t want to move to London / stay in Manchester / 

live with a baby . 

 8. Grace suggests that Mark stays in Manchester / moves to London / lives on a farm 

EDUCACIÓ FÍSICA/ALEXIS CAGIGOS COLL  

 
 
EL VOLEIBOL 

• Dibuixa un camp de voleibol identificant les seves mides. 

• Explica 5 normes bàsiques del voleibol. 

• Explica que és la rotació en el voleibol, fes un dibuix representant-la. 

• Explica com es realitza la passada d’avantbraços en el voleibol. 

• Explica com es realitza la passada de dits en el voleibol. 
 
 
 
LA BTT 

• Defineix que és la BTT. 

• Fes una breu història de la BTT. 

• Dibuixa una BTT identificant les diferents parts. 

• Explica breument 5 parts de la BTT. 

• Explica 5 normes per a circular correctament amb la BTT. 
 

BIO /Yolanda Lizano  

GATTACA 

Visualitza la pel·lícula GATTACA, està penjada al Classroom . 

Després de veure la pel·lícula GATTACA respon a les següents qüestions: 

1. Fes un resum de l’argument de la pel·lícula. 

 



2. Quin tema o temes aborda la pel·lícula? Si decideixes que en tracta varis, selecciona'n 
un com a principal. 

 

3. Quin conflicte o conflictes es planteja a la pel·lícula? 

 

4. Vincent i Jerome són com dues cares oposades d’una societat. En què s’oposen? 
(compara’ls en els aspectes físics i intel·lectuals, però també des del punt de vista 
emocional) 

 

5. Quins objectius persegueix la selecció genètica que es mostra a la pel·lícula? Creus que 
s’aconsegueixen aquests objectius? 

 

6. En quines activitats es basen els negocis il·legals i el crim organitzat? 

 

7. Què significa la paraula GATTACA? Perquè creus que el director ha escollit aquest nom 
per la pel·lícula i pel lloc on treballa Vincent? 

 

8. Què són els “vàlids” i els “in-vàlids” en la història? 

 

9. Descriu 3 preparacions que Vincent ha de passar cada dia a Jerome. En cada cas, 
explica per què l’ha de preparar. 

 

10. Quins són els aspectes positius i negatius de la societat que mostra la pel·lícula? 
Anomena’n, com a mínim, dos de positius i dos de negatius. 

 

11. En què es basen actualment les diferències socials? 

 

12. A quines conclusions sobre l’evolució genètica ens condueix el director de GATTACA? 
Estàs d’acord amb ell o matisaries alguna cosa? 

 

13. Creus que, si fos possible tecnològicament, s’hauria d’evitar qualsevol tipus de 
desordre genètic? 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA /Yolanda Lizano, Montse Vidal  

4t ESO 
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Repassa els temes  2  (pàg 38, 39, 40, 41 i 42) i 3 del llibre de l’editorial Santillana o tema 7 

de l’editorial Casals (el que tinguis). Recorda que quan tornem a classe t’hauràs de saber la 

taula periòdica que se’t va proporcionar. Pinta-la amb diferents colors per a cada grup o 

família.  

1 - Copia les frases i completa-les amb les paraules “metall” i “no metall”: 

a) El sofre és un  ..................................  

b) Un element gasós ha de ser .......................................... 

c) El mercuri és un ............................... líquid 

d) A la taula periòdica hi ha més .................................... que ..................................... 

e) Un element aïllant de l’electricitat és .................................. 

2 - Quin va ser el químic autor de la taula periòdica? 

3 - Classifica en metalls i no metalls: magnesi, níquel, oxigen, argó, liti, zinc, fluor, bor 

4 - Digues totes les  propietats dels metalls que coneguis 

5 - Escriu el nom i el símbol dels gasos nobles 

6 - A quina família pertanyen el fluor, clor, brom i iode? 

7 - A quina família pertanyen el liti, sodi, potassi i rubidi? 

8 - A quina família pertanyen el sofre, l’oxigen i el seleni? 

9 - Escriu el nom i el símbol de 5 metalls de transició 

10 - Els cations K+ i Na+ estan relacionats amb la tensió arterial. Les persones hipertenses 

han de prendre aliments rics en potassi i baixos en sodi. 

a) A quina família pertanyen aquests elements? 

b) Creus que tindran propietats semblants? Podrà el potassi substituir el sodi en les 

seves funcions? 

c) Quin tipus de compostos formaran amb anions Cl-? 

11 - Digues quin tipus d’enllaç formaran els següents compostos i explica per què: 

a) KI 

b) H2O 

c) Li2O 

12 - Una substància presenta les següents característiques: 

 - Gasosa a temperatura ambient 

 - Mala conductora del calor i l’electricitat 

 Quin tipus d’enllaç deu unir els àtoms que formen aquesta substància? 

13 - Una substància presenta les següents característiques: 

 - Sòlid a temperatura ambient 

 - Condueix bé el calor i l’electricitat 

 - És dúctil i mal·leable 

 Quin tipus d’enllaç deu unir els àtoms que formen aquesta substància? 

14 - Indica si els següents elements són sòlids, líquids o gasos a temperatura ambient: Li, Al, 

N, Hg, F, Co, As, Br, H 

15 - Classifica en compostos iònics i covalents: 



 Na2S, CO2, KI, H2O, CH4, LiF, NaCl, NH3 

16 - Tria l’afirmació o afirmacions correctes respecte el diòxid de plom, PbO2: 

a) En el diòxid de plom es combinen dos àtoms d’oxigen amb un àtom de plom 

b) En el diòxid de plom, per cada àtom d’oxigen n’hi ha dos de plom 

c) En el diòxid de plom es combinen dos àtoms de plom amb un àtom d’oxigen 

d) En el diòxid de plom, per cada dos àtoms d’oxigen n’hi ha quatre de plom 

17 -  Per què el símbol de l’oxigen és O i la fórmula del gas oxigen és O2? 

18 -Relaciona els segment de les dues columnes i fes-ne 5 frases, una per a cada parella: 

a) SF2 1) Forma dobles enllaços covalents 

b) BeI2 2) El catió té càrrega 3+ 

c) AlCl3 3) És un metall 

d) CO2 4) Forma dos enllaços covalents 

e) Na 5) És una substància iònica 

 
 

Tecnologia  /Rafa Roca 

 

 

1   
Una resistència de 90 es connecta a una pila de 9 V. Calculeu: 

a) La intensitat de corrent al circuit 

b) La potència dissipada per la resistència 

 

    

2  
Una resistència amb un valor nominal de 50 i una potència màxima d'1 W, a quina tensió es pot 

connectar per no sobrepassar el límit de potència? Quina és la intensitat de corrent amb aquesta tensió? 

 

    

3  
Es connecten en sèrie tres resistències, R1 = 12 , R2 = 33 i R3 = 60 , a una font d'alimentació amb una 

tensió de 30 V. Calculeu: 

a) La resistència total del circuit 

b) La intensitat de corrent del circuit 

c) La caiguda de tensió a cada resistència 

 

    

4. En un circuit hi ha una bateria de 15 V i tres resistències en paral·lel. Els seus valors són: R1 = 0,2 k , R2 = 

0,27 k  i R3 = 91 . Calculeu: 

a) La intensitat de corrent a cada resistor i a la bateria 

b) La resistència equivalent 

c) La potència total dissipada per les resistències 
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8  

Fixeu-vos en el circuit amb transistor i analitzeu la seva estructura. Contesteu: 

a) En la posició que es troba l'interruptor S, quin és l'estat del transistor? Quin valor tenen Ib 

i Ic? 

b) Si tanquem l'interruptor S, quin serà l'estat del transistor? Quin valor tindran Ib i Ic. 

c) En quin estat del transistor el LED estarà encès? 

d) Serà suficient la intensitat del col·lector per encendre el LED? 

 

 
 

    

9  
Fixeu-vos en el circuit amb transistor i analitzeu la seva estructura. Contesteu: 

a) En la posició que es troba l'interruptor S, quin és l'estat del transistor? quin valor tenen Ib 

i Ic? 

b) Si tanquem l'interruptor S, quin serà l'estat del transistor? Quin valor tindran Ib i Ic. 

c) Quina diferència de funcionament hi ha respecte l'exercici 8. 

 

 
 

    

VIP  /Marià Matarranz 

 

OPTATIVA 4t ESO. VISUAL I PLÀSTICA. 

Feina per aquests dies de confinament. 

 

Heu de mirar el següent video sobre vistes d’un cos i fer els exercicis proposats al final. Desprès els podeu 

corregir mirant els vídeos solució. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZCH3rpII8E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZCH3rpII8E


Solucions: 

PEÇA 1:   https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E_OC1c 

PEÇA 2:   https://www.youtube.com/watch?v=l6AJDiBAeuk 

PEÇA 3:   https://www.youtube.com/watch?v=dP37MPoD7gA 

PEÇA 4:   https://www.youtube.com/watch?v=goHtqQ7fTY8 

PEÇA 5:   https://www.youtube.com/watch?v=rM3-D-b4Ga8&t=35s 

PEÇA 6:   https://www.youtube.com/watch?v=RXLNZbLZtDA 

PEÇA 7:  https://www.youtube.com/watch?v=o3Xd3fric_w 

PEÇA 8:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZCH3rpII8E 

 

 

 

                                               BIOLOGIAGEOLOGIA / Alexandra i Núria 

_______________________________________________________________ 

 

1. DNA 
 
1. Què és el DNA? 
 

En aquesta activitat haureu d’elaborar un text per explicar què és el DNA i les seves característiques 

principals. Cal que en el text que redacteu apareguin les paraules següents: doble hèlix, cadenes 

complementàries, nucleòtids, desoxiribosa, àcid fosfòric, base nitrogenada, adenina, timina, citosina, 

guanina.  

 

2. PROJECTE GENOMA HUMÀ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wi9E_OC1c
https://www.youtube.com/watch?v=l6AJDiBAeuk
https://www.youtube.com/watch?v=dP37MPoD7gA
https://www.youtube.com/watch?v=goHtqQ7fTY8
https://www.youtube.com/watch?v=rM3-D-b4Ga8&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=RXLNZbLZtDA
https://www.youtube.com/watch?v=o3Xd3fric_w
https://www.youtube.com/watch?v=-ZCH3rpII8E
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2. Què us suggereixen les imatges? 

3. En què consisteix el projecte Genoma Humà? Quins avantatges i quins perills pot suscitar per 
a la societat? 
 
3. Per què creus que és essencial conèixer la localització de tots els gens que constitueixen el 
genoma, així com la seqüència dels nucleòtids de la cadena de DNA? 
 
4. Esmenta algunes possibles aplicacions de la medicina genòmica. 

 



3. Els organismes transgènics 

1. Busca informació sobre els organismes transgènics, explica què són i fes una llista dels 

avantatges que suposa l’ús d’aquests organismes i una altra amb els principals inconvenients que 

poden ocasionar. 

2. Hauràs de decidir..... 

Ara que ja saps què són, l’Alexandra i la Núria us posem en situació, estigueu atentes! 

El municipi on vius es troba davant una decisió a prendre. Una companyia de biotecnologies agràries 
vol utilitzar uns camps situats en el municipi per a cultivar una variant de blat de moro transgènic, 
anomenada Zm7, que produeix el factor VII de coagulació. 
 

¿Autoritzem al poble el cultiu de la variant transgènica Zm7 de blat de moro? 

Això ha provocat diferents posicionaments, hem preguntat a algunes persones vinculades a la decisió 
i ens han dit això: 

Ruth Casal.  
Regidora de Promoció Econòmica.* 

Amadeu Solà.  
Agricultor de varietats agràries i 
mètodes de cultiu tradicionals.* 

“Cultivar transgènics ens permet obtenir 
productes millors, més ajustats al que 
necessitem. El transgènic Zm7 ens permetrà 
obtenir una proteïna d'ús terapèutic per a 
malalts d'hemofília. Els transgènics són una 
biotecnologia segura que es fa servir des de 
fa anys de forma habitual en moltes parts del 
món.” 

“Els transgènics no són segurs perquè només 
existeixen des de fa 20 anys i amb això no hi 
ha temps per saber de veritat si el seu 
consum és segur. A més, poden escampar-se 
i reproduïr-se a la natura i provocar 
contaminació genètica entre altres espècies 
de plantes.” 

 

2.1. Quina és la idea principal de cadascun d'ells dos? 

Ruth Casal: 

Amadeu Solà: 

2.2.Tenint present qui són i a què es dediquen, creus que et diuen tot el que motiva el seu 
posicionament? Poden tenir alguna motivació que no t'estan dient? 

2.3.Escriu la teva opinió inicial, justificant-la (usa partícules com com que, donat que, per tant, així 
doncs, en conseqüència, en canvi, d'altra banda, tot i això,...) 

 

3. Informa’t!  Ronda de lectura 1 

Tria dos texts per llegir dels proposats al Recull. A més d'aquests dos, busca’n un altre (via internet) 
que us pugui ajudar a prendre una decisió.  
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Recull de Texts: https://app.box.com/s/yen7ivddtikr5y9t8xre4c203h3va3st  

 

Completa la taula amb les informacions dels textos escollits: 

Text 1. 
Títol: 
Paraules Clau: 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 

Text 2. 
Títol: 
Paraules Clau: 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 
 

Text 3 (cercat per vosaltres). 
Títol: 
Paraules Clau 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 
 

https://app.box.com/s/yen7ivddtikr5y9t8xre4c203h3va3st


4. Contrasta informació  Ronda de lectura 2 

Tria dos texts per llegir dels proposats al Recull 2. A més d'aquests dos, , busca’n un altre (via internet) 
que us pugui ajudar a prendre una decisió.  

Recull de Texts: https://app.box.com/s/yen7ivddtikr5y9t8xre4c203h3va3st  

 

Completeu la taula amb les informacions dels textos escollits: 

Text 4. 
Títol: 
Paraules Clau: 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 

Text 5. 
Títol: 
Paraules Clau: 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 
 

Text 6 (cercat per vosaltres). 
Títol: 
Paraules Clau 

Dades/Arguments: 
 
 
 
 
 
 
Fiabilitat..........%. Perquè... 
 
 

 

 

 

https://app.box.com/s/yen7ivddtikr5y9t8xre4c203h3va3st
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5. Fòrum al Classroom.  Contrastem arguments: Debat 
En aquest espai, farem un breu debat pel fòrum del Classroom. Podreu posicionar-vos i arugmentar 
amb els altres el perquè del vostre posicionament. Aprofiteu la situació i aquesta pauta per a recollir 
el màxim d'arguments que pugueu usar per al vostre debat final.   

 

La meva posició inicial és.....perquè... 

 

 

 

 

He recollit en el debat els següents arguments que completen la meva visió del problema: 

Arguments a favor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arguments en contra 

La meva posició final és....perquè... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filosofia / Ferran Garcia 

___________________________________________________________ 

Activitats confinament 

Optativa d’ètica i Filosofia 4 ESO 

1. Fer un diari de confinament: escriure cada dia algun pensament interessant i original.  

Els pensaments poden tenir a veure amb qualsevol cosa: la veritat i la mentida, la felicitat i 

la infelicitat, l’amor i el desamor, la justícia i la injustícia, interpretació de somnis que 

tingueu aquests dies, el plaer i el dolor en temps de confinament, etc. I han d’estar dirigits a 

tu mateix, al teu jo profund, aquell que està darrera de la màscara. 

No hi ha cap mena de censura, però han de ser pensaments teus i han de ser del dia. 

Comença escrivint la data i a continuació exposes directament el pensament que has 

tingut. Extensió lliure. 

 

 

 

 

 Matemàtiques/ Ana Pinaza 

___________________________________________________________ 



23 
 

 

 

 

 

 

 

Activitats a realitzar: 



- Repassar punt 1.1 de la pàgina 152 (Raons Trigonomètriques d’un angle agut). 

- Acabar exercicis 7.28 i 7.29 de la pàgina 165. 

- Fer exercicis 7.30, 7.31 i 7.32 de la pàgina 165. 

- Fer exercici  pàgina 171 (Fil i agulla). 

 

Solucionari de les activitats: 

1. Exercici 7.28 (pàg.165) 

 

2. Exercici 7.29 (pàg.165) 

 

3. Exercici 7.30 (pàg.165) 

a) sin B  = 0,90;  cos B  = 0,438;  tg B  = 2,051;  sin C  = 0,438;  cos C = 0,90;  tg C  = 0,4875 

b) sin B  = 0,991;  cos B  = 0,133;  tg B  = 7,467;  sin C  = 0,133;   cos C = 0,991;  tg C  = 9,955 

c) sin B = 0,896;  cos B  = 0,4;  tg B  = 2,016;  sin C = 0,4;  cos C = 0,896;  tg C = 0,496 

       4.    Exercici 7.31 (pàg.165) 

7² = 1,96² + 6,72² 

24² = 23,04² + 6,72²  

sin B  = 0,28 

cos B  = 0,96    

tg B  = 0,292 

R: Coincideixen. 

4. Exercici 7.32 (pàg.152) 

 

5. Fil i agulla (pàg.171) 

- Costat a  = 14,46cm 
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- Hipotenusa del 1r triangle = 34,20 cm  

- Costat e = 18,18 cm  

- Hipotenusa del 2n triangle = 38,73 cm  

- Costat d  = 16,98 cm  

- Costat oposat a l’angle de 64° = 34,81 cm  

- Costat c = 40,20 cm  

- Costat b  = 20,10 cm  

- Costat f  = 24,25 cm 

- Hipotenusa del 1r triangle, 2a peça = 28 cm  

- Costat  g = 34,18 cm  

- Costat adjacent a l’angle de 55° = 19,60 cm  

- Costat  j = 28 cm  

- Hipotenusa del penúltim triangle = 34,18 cm  

- Costat  h = 36,65 cm  

- Costat  i = 50,12 cm  

Els càlculs de les hipotenuses i altres costats s’han fet habitualment pel teorema de Pitàgores i, 

un cop comprovada la solució mitjançant la trigonometria, coincideixen els resultats. 

 

 

 

Castellano / David Martinez 

___________________________________________________________ 

CASTELLANO 4º ESO - INSTITUT JOSEP TAPIRÓ  

ACTIVIDADES CONFINAMIENTO 
 

 

Grupos A, B,C: TODO 

Grupos D y E:  

- Ej.1: solamente señalar el sujeto y predicado de las siguientes oraciones. 
- Ej.2B,2C, 2F, 2G, 3, 4* 

 

1.-GRAMÁTICA- Señala el sujeto y el predicado de estas oraciones y los complementos 
verbales que encuentres (CD/CI/CRV/Predicativo/CAgente) 

 

1. El libro fue leído por la niña en el parque 



2. El discurso resultó interesante 

3. Los médicos operaron a los enfermos 

4. Encontramos abierta la puerta de su casa 

5. Escuchó atento las indicaciones antes del examen 

6. Vosotros les comprasteis juguetes a sus nietos 

7. Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad 

8. Pepe se conformó con su nota 

9. El profesor se lo prohibió 

10. Juan se secó los pies con la toalla 

11. Ayer hizo bastante frío en el colegio 

12. Me interesa mucho el partido de mañana 

13. La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa 

14. Con el tiempo se ha vuelto un ogro 

15. Me asusté de su reacción tan violenta 

16. Asusté a los niños con el disfraz de zombi 

17. En la segunda hora de clase se habló del origen del castellano 

18. Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director 

19. Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas 

20. Había importantes monumentos y edificios de las antiguas civilizaciones en 
aquella ciudad 

21. Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, ha sido uno de los autores más 
señalados de la Literatura Universal 

22. ¿No está en la piscina tu hermana? 

23. Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo. 

24. Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante las vacaciones 

25. Lo encontraron herido en la cuneta de la carretera 

 

 

26. El incidente sucedió en la mañana del día anterior. 

27. Cristina se volvió algo engreída, tras su ascenso en el trabajo. 

28. Se ha acordado, en mi empresa, la reducción de sueldos de todos los 
trabajadores. 

29. La contemplación de aquel increíble paisaje me dejó estupefacta. 

30. María, ¿alguna vez te arrepentiste de aquellas palabras? 

31. Inocencia Lucha, una mujer discapacitada de Castellón, se quemó en un banco, 
a causa de los tres desahucios vividos. 

32. El espectáculo será presentado por la compañía el próximo mes de mayo. 

33. El equipo fue capitaneado por Casillas durante toda la temporada. 

34. El Quijote ha sido leído por miles de personas durante todas las épocas. 

35. El mercadillo benéfico había sido preparado por los voluntarios de Cáritas. 

36. Newton publicó su libro más famoso en 1687. 

37. Gauguin influyó decisivamente en los expresionistas. 

38. Díselo tú lo antes posible, por su propio bien. 

39. El concierto ha sido en la sala Riviera esta semana. 

40. Siempre coincidimos en los gustos de ropa. 

41. Este libro ha sido presentado, por primera vez, en la Feria del Libro. 
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42. ¿Te conformarás con un beso? 

43. Este timbre es desquiciante. 

44. En su edad adulta, se volvió mucho más crítica.  

45. ¿En otros países, el acusado no sería juzgado por este delito?  

46. ¡No contasteis conmigo para la preparación de la fiesta!  

47. ¿Quién se las ha roto?  

48. La alumna expuso el trabajo ante sus compañeros muy tranquila. 

49. ¡Aléjate de esas compañías, por tu propio bien!  

50. Durante toda la Semana Santa, estuvo lloviendo fuertemente.  

 

2A.- Relaciones semánticas.  

1. Lee las páginas 90,91,92 y 93 del libro de texto y realiza en la libreta los ejercicios 

de estas mismas páginas. 

 

2B.- Escribe al menos dos sinónimos de las palabras siguientes: 

Grande: 
Diminuto: 
Pobre: 
Opulento: 
Alegre: 
Desconsolado: 
Dulce: 

 
 
 

2C.-Cambia las palabras subrayadas por otra del recuadro sin que cambie el significado 

de la frase. 

 

acceder - detener - sortear - identificar - desprenderse 

 

∙         Tuvo que esquivar los coches que circulaban a gran velocidad 

∙         Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa. 

∙         Se despojó de todos sus bienes para dárselos a los necesitados. 

∙         Los conductores llegaban a Madrid por la carretera de Burgos. 

∙         Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció. 

 

2D.-Cambia las palabras subrayadas por su antónimo (debe ser adecuado al texto).  

     
Tenía la Benina voz dulce (_______________), modos hasta cierto 
punto finos (_______________) y de buena (_______________) educación y su 
rostro moreno (_______________) no carecía (_______________) de cierta 
gracia interesante (_______________) que, manoseada ya por la vejez (_______________), 
era una gracia (_______________) borrosa 
y apenas (_______________) perceptible (_______________). Más (_____________) de 
la mitad (_______________) de la dentadura conservaba (_______________). Sus 
ojos, grandes (_______________) y oscuros (_______________), 
apenas tenían (_______________) el ribete rojo que imponen la edad y 
los fríos (_______________) matinales (_______________). Su nariz 
destilaba menos (_______________) que las de sus compañeras de oficio, y sus 



dedos, rugosos (_______________) y de abultadas coyunturas, 
no terminaban (_______________) en uñas de cernícalo. 
 

 

2E.- Coloca al lado de cada palabra, la del cuadro que significa lo contrario: 

   

incorrecto - miedo - huraño - compasivo - descortés - atribular - indeciso - animoso - 

cobarde - débil - prudente 

 

coraje 
 
cordial 
 
correcto 
 
educado  
 
cruel 
 
 
 
 
consolar 
 
valiente 
 
decidido 
 
tímido 
 
temerario 
 
fuerte 
 

 

2F.-Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras 
polisémicas. 

     

∙         Cresta:             

 

∙         Cabeza:          

 

∙         Leyenda:          

 

∙         Copa: 

 

∙         Hoja:   

  

2G.-Escribe delante de cada oración el número que le corresponde según su significado 
a la palabra “derecho” 
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1. Recto o vertical. 2. Justo. 3. Conjunto de leyes de un país. 4. Privilegio que tiene una 
persona. 5. Ciencia que estudia las leyes y su aplicación. 6. Dinero que se recibe en ciertas 
profesiones. 7. Mano derecha. 8. Sin rodeos, directamente. 
 
___ Tengo derecho a entrar. 
___ Este cuadro no está derecho.  
___ El escritor cobra derechos de autor.  
___ Siga usted todo derecho.  
___ Ana estudia Derecho. 
___ Luis no es zurdo, es derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-LITERATURA- Busca información sobre las siguientes épocas literarias y rellena 

la cuadrícula. 

 
 

  Realismo Modernismo Generación del 

98 

¿Qué años 

comprende cada 

época literaria? 

      

¿Cuál es la 

característica(s) 

fundamental(es) de 

cada época? 

      

¿En respuesta a qué 

movimiento o por 

qué nació cada una 

de estas épocas 

literarias? 

      

Nombra algún 

escritor de cada una 

de las etapas 

literarias 

      



Nombra al menos 

una obra 

importante de cada 

época 

Ej. El Quijote, 

Cervantes. 

      

 

 

 

4.-COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

1. Lee la lectura de la página 22 del libro de texto (“La raza humana...sobrevivir”). Realiza las 

actividades 1 a 10, 11 y 12 de la página 23. 

2. Lee la lectura de la página 24 del libro de texto (“El grafiti entra en el museo”). Realiza las 

actividades en el cuaderno 1 a 13, 14 de la página 25. 

 

★ Los grupos D y E tenéis que leer la siguiente lectura y realizar las preguntas.  
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CATALÀ/CARLES ALTÈS 

___________________________________________________________ 

 

 

Amants tòxics: el donjoan 
    

[...] Vam reunir una col·lecció de tarats dels quals cal escapar, per espectaculars que estiguin, o 
per fabulosos que siguin amb la cara entre les teves cames, o per més que les seves cites mereixin 
cinc estrelles gargotejades a la teva agenda. Saviesa en essència, escrita amb llàgrimes de dona. 
Passin i llegeixin.  
 
Començo la llista amb el donjoan com a mite i com a realitat. I sense acritud. No pretenc que els 
meus lectors se suïcidin. N’hi haurà per tots... i totes. A més, el donjoanisme afecta dones, 
bisexuals i homosexuals. Sisplau, que ningú se m’ofengui per com ho redacto. Els donjoans se 
situen per mèrits propis al capdavant dels proveïdors erronis d’orgasmes, seguits de prop per 
altres que, quan te’n vols adonar, et porten pel camí de l’amargura. Parlo dels homes 
 guadia -no s’han de confondre amb els homes mags  (els 
del tipus et fan un  polvo  i desaparec)-, perquè són pitjors: et tornen boja. Et 
destrueixen... i d’altra banda, que bo ha de ser un imbècil d’aquests al llit perquè, tot i les 
desaparicions postcoitals, li supliquis el següent assalt.   
 
El seu modus operandi consisteix que et veuen un dia, et converteixen en la seva princesa, 
 the 
one and only... i s’esfumen fins que tenen ganes de veure’t una altra vegada. Malgrat que la 
societat celebra la promiscuïtat i que la valoració dels donjoans és alta perquè se’ls atribueix gran 
perícia sexual, que et diguin donjoan no és un compliment, o no hauria de ser, perquè aquesta 
etiqueta implica, parlant clar, ser un malalt.   
 
Hi ha diverses menes de donjoans segons l’origen. Un dels conceptes de la teoria psicoanalítica 
postula una homosexualitat latent, a causa de l’alt contingut de narcisisme en la seva personalitat. 
Hi ha una altra hipòtesi que atribueix al seductor crònic una fixació a l’amor de la figura materna. 
Això fa que no trobin satisfacció en cap altra dona i impossibilita una relació íntima, sana i 
duradora. Com a quadre clínic presenta certs símptomes. Un tret principal i comú a tot donjoan és 
la immaduresa. Plató deia que un desitja el que no té. Això li passa al donjoan: quan posseeix el 
que desitja ja no li interessa. I abandona a qui se n’enamora. Però si la presa se li resisteix, 
s’obstina. Si el rebutgen, s’encapritxa i insisteix fins a conquistar-la. Són caçadors nats. 
Maquiavèl·lics encantadors de serps, consideren vàlida qualsevol arma per seduir.  
 
També mostren una gran tendència a seduir compulsivament i una marcada por a comprometre’s. 
Eviten intimar, per això canvien contínuament d’objectiu. Rebutgen l’estabilitat emocional 
profunda, duradora i íntima i fugen de la rutina. En el seu afany per la novetat, van de flor en flor, 
sense consideració pels sentiments de l’altre. La recerca compulsiva d’afecte és addictiva. 
Adquireixen una actitud de conquista perpètua; en té prou, a vegades, de saber que se’n pot anar 
al llit amb algú per abandonar la partida sense  rematar .   
 
El donjoan necessita sentir-se desitjat i estimat, i això passa en la fase de seducció, en què 
desplega els seus encants (sap com arribar a la dona, quan afalagar-la, percep les necessitats o 
carències de la víctima), per això fuig abans que el coneguin com és (por al rebuig).   
 
Només li interessa l’instant de plaer, i el triomf permanent sobre la dona a qui sotmeten i el marit 
o nòvio a qui burlen (tret que pertany al personatge, però que ha perdut importància).  
 
El seductor indiscriminat es diverteix amb el patiment de la seva conquista, però no permet un 
enriquiment emocional mutu. El donjoan busca omplir un buit afectiu profund i que li causa gran 
ansietat. Sovint es comporten amb teatralitat (histrionisme), un fet extraordinàriament freqüent 



entre les personalitats histèriques i narcisistes; fingeixen bé les emocions, però no les senten i 
ocasionen molt de dolor en les seves conquistes. [...] Quina por que em fan!  
 

     TEORIES SOBRE L’ETERN SEDUCTOR 

Rank justificava el donjoanisme com un esforç constant per trobar la dona ideal. Guiora el 
vinculava al complex d’édip: el donjoan buscaria contínuament relacions maternals amb 
altres dones. Marañón entenia que el donjoan tenia una gran dificultat per poder establir 
relacions franques, profundes i duradores amb les dones que conquistava, per un cert fons 
d’homosexualitat.   

Per la seva part, Amiel entenia que quan el donjoan evita consumar sexualment les seves 
conquistes, això es deu a la por que té de destruir la imatge idealitzada que té de la dona. 
Els estudis de Luisada i Poltard arriben a la conclusió que molts obeïen a una personalitat 
histèrica.  

REMEIS CONTRA EL DONJOANISME 

Si et reconeixes com a donjoan, hauries d’intentar assumir el profund buit afectiu que 
pateixes, i deixar de sortir al carrer a lligar-te la primera que passi. Contra l’ansietat hi ha 
multitud de tècniques de relaxació que redueixen les constants vitals (el pols, les respiracions 
per minut i la tensió arterial) i generen un cert estat de benestar. També hi ha l’exercici físic 
i el contacte amb l’aire lliure i la naturalesa. Alguns casos de gravetat requereixen ajuda 
professional (psicoterapeuta) per aprendre a tolerar l’ansietat i gestionar la por de ser 
rebutjat.   

  
       Article publicat per Eva Roy  

 
1.  A partir del que has llegit al text, defineix amb les teves paraules què és un donjoan. (Mínim 

125 paraules.) 

 

Aula acollida/ Regina,Cristina, David, Xenia, Isaura 

 

AULA D’ACOLLIDA 
 

Grup 0A (Regina) 
 
Hola a tots i totes!!!! La feina que heu de fer és la següent: 
 

• Acabar el dossier 12 del Comencem. 

• Anar fent totes les pàgines que sapigueu fer del dossier de llengua catalana 1 
i 2. 
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• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 
Programes recomanats:  
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 
Espero que estigueu bé i que ens poguem tornar a veure a l’institut ben aviat!!!!  
 

Grup 0B (Xènia i Isaura) 
 
Hola alumnes! Com esteu? 
 
Aquí us deixo la feina d’aula d’acollida per al grup 0B. Com veieu, és la continuació 
del que estàvem fent: els llibres Vincles. Primer us deixo les pàgines que us heu de 
mirar per dur a terme les activitats del quadern d’activitats (dibuixos en blanc i negre). 
Això no vol dir que no hagueu de fer, sempre que sigui possible, les activitats 
proposades al primer llibre, el de teoria (el que té els dibuixos en color). 
 
Us proposo que feu la lectura de dos pàgines de teoria i dos pàgines d’activitats cada 
cop que us hi poseu (que haurien de ser les mateixes hores que dedicàvem a classe). 
COM A MÍNIM, DEDIQUEU 3-4 HORES A LA SETMANA. (Us enviem el llibre en un 
correu separat). 
GRÀCIES! 

 

• A més, podeu mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: 

SUPER 3/33  
 
Programes recomanats:  
 
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 

Grup 0C (David M.) 
 
Bones a tots/es, com esteu? Espero que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. 
Ja que ens havíem quedat a l'apartat de la casa, us he preparat una sèrie 



d'activitats per acabar de treballar-ho. A més, treballarem què és  una recepta i com 
s'estructura, a part de conèixer els aliments, utensilis de cuina... 
 
1.- Realitza les activitats que rebràs en pdf. 
2.- Trobaràs una plantilla buida per fer una recepta de cuina. Pensa en un plat típic 
del teu país que t'agradi i crea la seva recepta per a que sapiguem quins ingredients 
porta, quins pasos hem de seguir per preparar-lo... 
 

• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 
Programes recomanats:  
10.55   Veterinaris 
13.30   INFO K 
13.45   Camins per anar a l’escola  
14.15   Les Sisters 
15.50   Les tres bessones,  
19.30   INFO K 
20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 
 

 
Grup 1 (Cristina C.) 
 
Et demanaré dos projectes:  

1. El d’enviar una carta a un dels teus personatges preferits ( pot ser real o 
fictici) i 

2. El projecte del fet memorable 
 
Projecte 1: UNA CARTA AL MEU PERSONATGE PREFERIT 

 
 
Aquest projecte us permetrà, en primer lloc, fer una cerca d’informació sobre un 
personatge que admireu pels valors positius que transmet i, en segon lloc, 
expressar el vostre reconeixe- ment i la vostra admiració envers ell o ella. L’objectiu 
principal del projecte és elaborar una carta ben estructurada que reveli la vostra 
capacitat d’expressar sentiments, idees i opinions a una persona que no coneixeu 
personalment. 
 
 
Treball  
. Escull un personatge que t’hagi desvetllat l’interès per la seva actitud positiva i la 
seva deter- minació a l’hora d’aconseguir un objectiu malgrat les dificultats amb què 
s’hagi trobat. 

Cerca informació d’aquest personatge que et sigui útil per conèixer-lo millor.  
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Prepara’t una breu presentació oral per donar-lo a conèixer a la classe, com la de 

l’exemple de la pàgina següent.  
Pensa què li diries en un carta, planifica l’escrit i redacta’l. Un cop revisada i 
corregida la carta, imprimeix-la i prepara’t la lectura que faràs en veu alta davant la 
classe. 
El dia de la teva intervenció projecta una fotografia del teu personatge i presenta’l 
oralment davant la classe. Tot seguit fes una lectura expressiva de la teva carta. 
 
Mira, al full tres hi tens un bon exemple d’una carta a la Malala. 
 

El personatge: Malala Yousafzai 
 

 

 
 
LA MEVA CARTA A MALALA 
 

Arran d’aquest fet tan colpidor, la cadena de televisió de 
Nova Delhi (NDTV) va demanar als escolars de l’Índia 
que enviessin al seu web cartes a Malala a través de la 
secció Yours letters to Malala. Després, totes les cartes 
van ser lliurades a la seva família a Birmingham 
(Anglaterra), on ella s’estava recuperant en un hospital. 

Aquesta és una de les cartes:  
 
 

Estimada Malala: 
 

Quan m’assec a escriure aquesta carta, hi ha mil 
coses que em ballen pel cap. Com puc explicar-te 
quant m’ha impressionat la teva història! Sóc una 
noia de 14 anys que viu a Nova Delhi i que estudia 
4t de Secundària a l’escola Pratyaksha Jha. I és 
que fins que no he conegut la teva història, mai no 
m’havia parat a pensar com és de còmoda i 
protegida la vida que tinc. Una vida segura en què 



em trobo molt lluny del malvat món exterior i de 
tots els seus conflictes. 

Tota la vida ens han dit que som nosaltres, els 
joves, els qui tenim a les nostres mans el futur del 
món. Ens han ensenyat que algun dia serem els 
qui l’haurem de canviar per fer-lo millor. Però, 
quan es tracta de posar en pràctica els plans de 
millora, tothom defalleix. Ni tan sols sabem per on 
començar. És per això que tu em deixes tan 
meravellada. No m’imagino jo mateixa essent 
capaç d’aconseguir ni de bon tros el que tu has 
aconseguit. S’ha de tenir tanta determinació i tanta 
força per defensar el dret a l’educació i els drets 
de la dona de la manera com tu ho vas fer i a una 
edat tan jove...! Certament has aconseguit 
sacsejar el món i canviar-lo, encara que sigui una 
mica. 

Una altra cosa que m’ha deixat trasbalsada és 
que, per a mi, anar a escola s’ha acabat convertint 
en una part de la meva rutina diària. Fins ara no 
m’havia adonat que, per a les noies, l’educació és 
un dret que no tenim garantit en tots els països del 
món; mai no m’hauria pogut imaginar que fos una 
cosa per la qual s’hagués de lluitar tant; mai no 
havia entès aquest anhel per l’educació, perquè jo 
mai no he sentit aquest anhel. I, pensant-hi, això 
m’ha fet molta ràbia. Sí, autèntica ràbia cap a tota 
aquella gent que pensa que et pot arrabassar la 
llibertat, que et pot desposseir d’una cosa tan 
fonamental com el dret a aprendre i que ha fet que 
ara estiguis estirada en un llit a l’hospital. 

Vivim en un món en què les dones han estat 
explotades i menystingudes per la societat des de 
fa segles. Ara les coses tot just comencen a anar 
millor. Tanmateix, per cada persona que és prou 
valenta per fer un pas endavant com has fet tu, 
n’hi ha centenars d’altres que, amagades a 
l’ombra, estan a l’aguait esperant engegar-li un 
tret per fer-la caure. Per cada argument lògic, 
racional, a favor de l’educació de les dones que 
els permeti saber llegir i escriure per tal de millorar 
la seva situació dins la societat, hi ha centenars de 
guerrers fanàtics que utilitzen les armes de foc i 
les bombes per impedir que l’educació tiri 
endavant. 

Al capdavall, són les persones excepcionals com 
tu les que tenen el poder de canviar les coses i fer 
un món millor. I mentre et cures de les ferides 
estirada al llit, un munt de gent d’arreu del món 
escolta la teva història i sent el teu dolor. Però 
sàpigues que tu ets capaç d’inspirar i animar gent 
com jo, Malala. Tu fas que vulguem lluitar amb tu 
en aquest llarg combat. 
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Espero que ben aviat et recuperis i trobis el camí 
de tornada al camp de batalla. No defalleixis i lluita 
per tot allò en què creus. 

Una forta abraçada 

Rose Smith 

 
Text traduït de l’anglès i extret de la web 

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-
732219 

 
 
Projecte 2:  FET MEMORABLE 
Aquest és un projecte individual a través del qual cada alumne farà memòria d’un fet 
memorable que se celebri el dia del seu aniversari. 
 
Perquè l’exposició oral tingui un resultat òptim és molt important elaborar una 
història clara i ordenada, que contingui informació d’interès, i explicar-la 
pausadament amb un llenguatge adequat i una bona pronúnciació. 
 
Les tasques a seguir són les següents: 
 

a) Planificar la feina, tant de la presentació com de l’exposició oral. 
  

b) Investigar els fets memorables coincidents amb la data del vostre aniversari. 
  

c) Seleccionar un dels fets i pensar per què l’heu triat. 
  

d) Cercar informació i documentació multimèdia. 
  

e) Utilitzar les eines digitals que us proposem o, bé, fer servir les que coneixeu. 
  

f) Preparar la presentació i l’exposició oral. 
  
Facilitar un URL per compartir la vostra presentació amb el professor o la professora 
Podeu facilitar la URL o bé enviar la feina feta a la professora: 
Cristina.cabre@tapiro.cat 
 
MINISERIE PER VEURE: 
http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm 
Te’n recordaràs que vam veure el primer capítol a la clase. Aquí hi tenes els 20 
capítols de la serie. Són curts, d'aproximadament 4-5 minuts de durada. Pels qui no 
se’n recordin,  els capítols narren les peripècies de cinc joves que comparteixen pis. 
Cada personatge parla una varietat dialectal de la llengua (balear, català i valencià). 
Es pot veure amb subtítols o amb la transcripció completa dels diàlegs i s'hi inclouen 
notes gramaticals, lèxiques i socioculturals. 
Estaria molt bé, que després de visualitzar cada capítol en fessis un petit resum de 
quatre ratlles en Word per enviar-me’l  per email o donar-me’l quan ens veiem. 
 
DICTATS: 
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b2/tots/ 
Fes: Retrobament, un canvi, deixar de fumar, xafarderies, el misteri, el cel te txèquia 
i el Fuster…i tots els que puguis. 

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219
http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219
http://www.edistribucion.es/barcanova/projectes_30/catala1ESO/P2/p/herramientas.html
http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/


 
Veuràs que hi tens un corrector i que pots anar parant l’audio quan vulguis. 
 
 

Grup 2-3 (Isaura) 
 
Hola alumnes! Com esteu? 
 
Estic segura que ja heu acabat de mirar tota la sèrie de Polseres Vermelles sols a 
casa! Què no ho heu fet? A què espereu? No sé si ens quedarà massa temps de 
curs per a posar-nos al dia amb la sèrie i acabar-la. Així que una molt bona activitat 
per a fer a casa és que aprofiteu el temps per mirar sèries en català, o pel·lícules! El 
que vulgueu! I com que estàveu tan enganxats a Polseres Vermelles... doncs, és 
una bona opció continuar-la pel vostre compte!  
 
Però no cal que sigui tot televisió o mòbil! També us envio unes quantes feines de 
comprensió lectora perquè feu servir el cervell i escriviu una miqueta a la llibreta!  
 
Es tracta de què busqueu totes aquelles paraules que no enteneu al diccionari en 
línia https://dlc.iec.cat i feu les activitats. 
 
Bona feina! 
 

https://dlc.iec.cat/




 


