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MATÈRIES TASQUES 

Català 

Fer la feina programada a l'apartat "Proposta de feina per la setmana del 30 de 
març al 3 d'abril", al Moodle de CAT1.  
- L'activitat de Comprensió lectora és de llarga duració; durant tot el 3r trimestre.  
- L'activitat de Comunicació oral és optativa (i es pot fer tantes vegades com es 
vulgui).  
- L'activitat d'Expressió escrita i Comunicació oral és recomanable fer-la, ja que sinó 
s'haurà de fer quan tornem a l'institut. 
- Opcionalment, continuar amb els quizizz de llengua que us envio cada dia. 

Castellà 

1. Continuar lectura llibre i qüestionaris de Legiland. 
2. ÚS DE LA LLENGUA (ortografia)  
Cerca de les normes d'ús d'alguna d'aquestes parelles de grafies: 
R/RR, S/X, LL/Y 
Realitzar una infografia amb les normes. 
A Moodle haurà una explicació més completa de l'activitat i una tasca oberta per 
lliurar-la.  

Anglès 

1. Escriure un text de 10 línies en present simple explicant les rutines diàries durant 
el confinament i acompanyar-lo de fotos que ho exemplifiquin. Penjar-ho a la tasca 
"My quarantine routine (text)" del Moodle. 
2. Gravar el text anterior (només la veu) i penjar l'arxiu en format MP3 a la tasca 
"My quarantine routine (audio)" del Moodle.  

Estructures 
Lingüístiques 

"Histories de confinament"  
Escriure un text narratiu, en primera persona.  
Les instruccions per fer el text són al Moodle d’Estructures lingüístiques.  
Es treballarà en quatre fases: planificació, esborrany, revisió i text final.  
S'haurà de complimentar una taula d'autoavaluació/reflexió.  

Matemàtiques 
Trobareu les tasques de matemàtiques penjades al moodle en un pdf on haureu de 
seguir les indicacions.  

STEAM 

Penjar les activitats de repàs de dibuix tècnic i d'escales al lliurament del moodle. 
Data límit 3 d'abril. Poden o bé escanejar les tasques o bé fer-ne fotos i penjar-les. 
Si algú ja ho té acabat pot començar amb l'activitat: el sistema dièdric" de la 
setmana següent. 

Biologia 

Trobareu les tasques detallades d'aquesta setmana al moodle de BIO1. 
Principalment recollirem tot el que heu estat fent per revisar-ho, taula dels cinc 
regnes, resums i activitats del science bits. Us animem a fer l'experiència del 
geotropisme de les plantes i a enviar-nos les fotografies. 

Socials 
En aquest enllaç https://www.culturagenial.com/es/piramides-de-egipto/ trobaràs 
més qüestions de l’Antic EGIPTE. llegir l’explicació i, sobretot, visualitzar el vídeo del 
final (13’).La setmana següent plantejaré unes qüestions i farem el retorn. 

Socials AICLE 
Trobareu les tasques de socials penjades al moodle en un document work on 
haureu de seguir les indicacions. 

Música Activitats: Obrir el llibre de música que es troba en el moodle. Després entreu a la 
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pissara de 1r d'ESO i allà podreu seguir les classes de música. 

Visual i Plàstica 

Seguir amb Stop motion, Diari Il·lustrat i es repren el LLibre d'Artista. Stop Motion: 
Fem la post-producció, editem el vídeo amb títol, títol de crèdits, i so. Lliuraments 
totals o parcials de tasques al drive compartit fins al 3 d'Abril, per poder fer un 
retorn. 

Educació Física 

1.Llegir el document que teniu penjat dins la carpeta recusos (o resources).  
2.Realitzar la tasca omplint el document adjunt amb diferents figures d’acrosport 
cercades per internet. Teniu l descripció de la tasca al moodle. 
3.Podeu col.laborar omplint l’excel amb nom Recursos EF. Aquí podeu omplir 
diferents apartats amb diferents recursos que coneixeu, que estigueu fent servir... 
Entre tots farem una base de dades que després tots tindrem disponible. 
4.Cartell hàbits saludables. Molts ja l’heu enviat. Per aquells que no ho heu fet 
encara hi sou a temps. Heu de fer-ho per mail i en format PDF. 
Les tasques 1 i 2 són obligatòries i les 3 i 4 són opcionals. Lliurament fins divendres 
3 d'abril a les 23.55h. Ho teniu tot més detallat al moodle. 

Optativa 
Alemany 

1. Aprendrem a fer els plurals en alemany. De les paraules de la unitat 3 (material 
escolar = Schulsachen i objectes de l'aula = Gegenstände in der Klasse) investiga per 
internet com es creen els plurals en alemany. Hi ha alguna norma? Crea una llista 
posant la paraula en singular i al costat el seu plural. Per exemple: Der Stuhl - die 
Stühle i una foto. 
Fes-ho amb 10 objectes diferents. Penja el document a la carpeta 'Schulsachen und 
Gegenstände in der Klasse' de la unitat 4 del Moodle. 
2. Mira aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BgZ--QmPAIw 
3. Acaba les activitats de les setmanes anteriors, si no les tens acabades. 

Optativa 
Francès 

1. Llegir-se molt atentament el pdf 'Présent simple (explicació)' que hi ha a la unitat 
4 del Moodle. 
2. Fer l'exercici del pdf 'Présent simple (exercice)' que hi ha a la unitat 4 del Moodle 
i després autocorregir-se'l. Hi ha les respostes a dins del mateix document, a sota 
de l'exercici.  
3. Realitzar el qüestionari 'Présent de l'indicatif (1). 

Optativa 
Humanitats 

Mirar una pel·lícula de viatges i fer-ne un cartell. Indicacions al Moodle. 

 


