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ACTIVITATS: #joemquedoacasa  
CURS: 1r ESO 
TERCER LLIURAMENT 
 

Esperant que tots i totes estigueu bé. Us posem la tercera part de les informacions de les 

tasques a realitzar. És recomanable que les facin i les lliurin al professorat perquè les puguin 

revisar. Restem a l’espera de més indicacions per part del Departament d’Educació. La 

majoria del professorat està fent servir les plataformes digitals del centre.  

Rebeu una salutació ben cordial. 

Data lliurament el 3 d’abril (excepte si el professorat indica alguna altra data) 

Equip docent 

Matèria Grups Activitat i comentari professorat 

Català A i C Activitats estan en el moodle. Data de lliurament el 
3/04/2020 

B,D i E Activitats detallades en l’annex 1 

Ampliació català C Llegir capítols del 10 al 15 del llibre 50 coses sobre mi 
de Care Santos. 

Castellà A, B, C, D i E Activitats que estan a l’annex 2. Després de Setmana 
Santa les activitats seran via moodle. 

Ampliació llengua 
castellana 

D Activitats pautades en el moodle. Lectura del llibre “El 
príncipe de la Niebla”, activitats d’aquesta lectura 

Anglès A,B, C, D i E Activitats en el moodle del centre  

Biologia i 
Geologia 

A, B, C, D i E Les tasques al Google Classroom de cada grup i 
s'actualitzen setmanalment.  REFORÇ UNITAT DELS 
VEGETALS Es recorden els codis d'accés: 
- 1r A, B i C: vql5kys  - 1r D: fu32enp   - 1r E: u7tslol  
Per divendres 3 d’abril 

Tecnologia A, B, C, D i E - Lectura de la Unitat 4: Materials d’ús tècnic: papers i 
fustes. 
- Fer al llibre els exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 d’aquest 
tema 4. 
Aquesta feina està proposada al Moodle. 

Matemàtiques A, B, C, D i E Dofins a voltar (Classroom). Angles des de casa. 
Mesura d’angles des de casa (Classroom). Projectes: 
activitatprojectes#joemquedoacasa 

Visual i Plàstica A, B, C, D i E Activitats explicades en l’annex 3 

Música A, B, C, D i E Repassar les cançons treballades "T'ho diré cantant" 
(en són 5)  

Cultura i Valors 
Ètics 

Alumnes de 
tots els cursos 

Es segueix amb l’activitat del primer lliurament 
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Socials A, B, C, D, i E Activitats en el classroom 

Educació Física A, B, C, D i E Activitats que ja hi havia en el segon lliurament 

Francès Alumnes de 
l’optativa 

Activitats en el moodle 

 

30 de març de 2020 

Annex 1: Llengua Catalana 

1r ESO A i 1r ESO C – Feina penjada al moodle 
 
1r ESO B, 1r ESO D i 1r ESO E 
EXERCICI: Anàlisi morfosintàctic d’oracions. Cal dir la categoria gramatical de 
cada paraula i cal identificar el subjecte i el predicat de les següents oracions: 
La Naia i la Nerea són germanes. 
L&#39;Aina és una bona alumna. 
El pare de l&#39;Aina mirava Bola de drac. 
Per poder repassar com identificar subjecte i predicat, podeu visualitzar el següent 
vídeo: 
https://youtu.be/MFVlE8ywbcI 
 
Poden enviar les feines al mail del professor corresponent: 
1r ESO B: albert.pons@fxlluchirafecas.cat  
1r ESO A i 1r ESO C: al moodle (qualsevol problema: laura.dot@fxlluchirafecas.cat ) 
1r ESO D i 1r ESO E: julia.zabala@fxlluchirafecas.cat 
DATA LÍMIT D’ENTREGA: Aquest exercici i les propostes de la setmana anterior 

(entrevistes) es poden entregar fins divendres 3 d’abril 2020 

Annex 2: Llengua castellana 

 Investigar sobre “el viaje del héroe” (qué es, identificar las etapas…)      Posibles webs: 
https://creamundi.es/la-estructura-del-viaje-del-heroe/ 
https://mundosdeleyendas.com/herramientas-narrativas/el-viaje-del-heroe-12-pasos/   

 Crear un relato basado en el viaje del héroe; se puede ambientar en la época que se desee 
(pasado, presente, futuro…). El formato deberá ser Power-point o vídeo.  Se puede realizar 
individualmente o en parejas (obviamente, trabajando on-line). 

 
  Se valorarán oportunamente y al regreso al instituto intentaremos verlos todos en clase (siempre 
que sea posible) y comentarlos. 
Plazo máximo de entrega:  Viernes 17 de abril 
Se pueden enviar a los correos:  
eva.garcia@fxlluchirafecas.cat  (1ESOA) 
eva.perez@fxlluchirafecas.cat  (1ESO B) 
silvia.molina@fxlluchirafecas.cat  (1ESOC) 
mariajesus.raja@fxlluchirafecas.cat  (1ESO D y E) 

Annex 3: Visual i Plàstica:     FORMA I PROPORCIÓ 

https://youtu.be/MFVlE8ywbcI
mailto:albert.pons@fxlluchirafecas.cat
mailto:laura.dot@fxlluchirafecas.cat
mailto:julia.zabala@fxlluchirafecas.cat
https://creamundi.es/la-estructura-del-viaje-del-heroe/
https://mundosdeleyendas.com/herramientas-narrativas/el-viaje-del-heroe-12-pasos/
mailto:eva.garcia@fxlluchirafecas.cat
mailto:eva.perez@fxlluchirafecas.cat
mailto:silvia.molina@fxlluchirafecas.cat
mailto:mariajesus.raja@fxlluchirafecas.cat
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1.1
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1.2Ara et proposo que facis un dibuix a la primera quadrícula i que després el pintis amb colors de 

fusta o retoladors. A continuació fes el mateix dibuix però en les altres dues quadrícules, també els 

pots pintar. Explica què t’ha semblat l’experiència. 

 

 

 

Enviar l’exercici abans de dia 17 d’abril de 2020 a la següent adreça:  
assumpta.mas@fxlluchirafecas.cat 
 

 

mailto:assumpta.mas@fxlluchirafecas.cat

