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ACTIVITATS SETMANES ESPECIALS PER TANCAMENT DE L’INSTITUT 

ESO 4 

 
 
 

MATÈRIES TASQUES 

Català 
Escriure un text breu d'opinió (màx. 120 paraules). Tema per escollir entre tres 
possiblitats (indicacions al Moodle). / Continuar llegint el llibre. 

Castellà 
Fitxa al Moodle de CL, EE i Coneixement de la llengua sobre "El corazón delator", d' 
Edgar Allan Poe / Continuar llegint el llibre 

Anglès grups 1, 
2 i 3 

1. Fer el reading 'Alternate living' de la unitat 4 del Moodle. Llegir el text i respondre 
les preguntes del qüestionari. 
2. Fer el listening 'Young and Homeless' de la unitat 4 del Moodle. Escoltar el text i 
repondre les preguntes del qüestionari. 

Anglès grup 
AICLE 

1. Repassar el reported speech (veure pdf 'Reported speech' de la unitat 4 del 
Moodle). Realitzar els exercicis 'Reported speech 1', 'Reported speech 2' i 'Reported 
speech - questions' que hi ha a la unitat 4 del Moodle. L'exercici 2 conté les 
respostes al final del document per tal de poder-lo autocorregir un cop fet. 
2. Fer el listening 'Are you a news junkie?' de la unitat 4 del Moodle (hi trobareu 
l'arxiu d'àudio per poder escoltar el listening i el qüestionari de comprensió). 
3. Fer el reading 'Paparazzi: a necessary evil?' de la unitat 4 del Moodle (hi trobareu 
el pdf amb el text que s'ha de llegir i el qüestionari de comprensió). 
4. Fer el listening 'A radio programme' de la unitat 4 del Moodle (hi trobareu l'arxiu 
d'àudio per poder escoltar el listening i el qüestionari de comprensió). 
5. Fer el reading 'Organic food: why?' de la unitat 4 del Moodle (hi trobareu el pdf 
amb el text que s'ha de llegir i el qüestionari de comprensió). 
6. Fer exercicis variats de pràctica de B2 a través de l'aula de Moodle 'Anglès - 
preparació d'exàmens oficials', i anar anotant els resultats al drive de seguiment 
compartit amb la professora.  

Socials 

De ruta per l'imperialisme i a la recerca audiovisual de la IGM. Arxiu al Moodle i al 
Classroom (el mateix). De l'imperialisme els alumnes amb PI: Fer el punt 1 i del punt 
3, explicar què denuncien aquestes famílies (https://beteve.cat/societat/families-
congoleses-demanden-multinacionals-tecnologia/) i per què. I fer els exercicis que 
us indicaré del dossier (us el passaré per correu electrònic). De la recerca 
audiovisual n'heu de fer un de cada, en comptes de tres. 

Eticocívica 
Dilemes ètics i morals de la Crisi del Covid-19. Arxiu al Moodle i al Classroom (el 
mateix). Alumnes amb PI, n'heu de buscar 2 i fer la reflexió igual. L'heu de fer en un 
document del Drive. 

Estructures 
Lingüístiques Junt amb Castellà. 

Matemàtiques 

Es treballarà la unitat de Geometria analítica en el pla. En el Moodle hi ha penjada la 
primera part de la unitat, que és fer-se uns apunts dels conceptes bàsics per poder 
anar treballant. Els apunts es faran en el paper. S'han posat vídeos al moodle que els 
expliquen i s'ha penjat la Tasca 1 on es fa una proposta de com es poden fer aquests 
apunts. La TASCA 2 són exercicis per acabar d'aclarir i treballar els diferents 
conceptes i continguts. Es propsen també lectures. 

Educació Física 
1.Mantenir-se físicament actius procurant, dintre les possibilitats personals, fer 
exercici físic un mínim de tres cops per setmana. Si pots més de 30 min al dia serà el 
més ideal. Algunes idees poden ser fer taules d'exercicis de força i resistència 
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elaborats per un mateix, realitzar tabates, fer una coreografia (individual o en 
família), utilitzar APP's relacionades amb l'activitat física... Una idea per a 
l'automotivació podria ser fer un registre del propi treball, fer activitats en família a 
casa i recollir-ne evidències: fotos, vídeos, podcasts...  
2.Realitzar un cartell o una infografía amb el Canva sota el lema “Els hàbits 
saludables”. Tens total llibertat per expressar la teva creativitat (alimentació, 
descans, exercici físic…). El Departament d’Educació Física seleccionarà les millors 
propostes per penjar-les per les parets de l’Institut.  
3. Si visualitzes pel·lícules, series i documentals, busca'n també algunes relacionades 
amb l'esport, la salut, la nutrició... Pots fer un document fent-ne un registre!  
Aquestes activitats no seran avaluades però què millor que cuidar de la teva pròpia 
salut!  

Optativa 
Biologia-
Geologia 

Alumnes Franja 2 de Biologia fer autoavaluació 2n trimestre. Algun alumne de la 
franja 1 tampoc ho ha fet. COMENÇAR PER AQUI 
Assegurar activitat Explorem del tema Herència del Science Bits estigui acabada. 
Llegir i fer activitats de l’Expliquem del science bits fins la pàgina 16. 
Fer “Activitats de repàs Herència” a la llibreta. 
Fer “Activitat Repassem les lleis de Mendel” a la llibreta. Tots els exercicis excepte el 
9 i el 10. 

Optativa 
Emprenedoria 

1. Continuar i acabar el treball de recerca. Tasques que havieu començat o podeu 
fer a casa : a) Digitalitzar els logos i posar-los a la samarreta. b) Dissenyar els trofeus 
per quan els passem a fusta amb pirogrbadors.  
c) Dissenyar un cartell de la cursa amb el Canva (mirar exemples de cursos 
anteriors). d) Traspassar web antiga a nova  
e) Dissenyar dorsals. f) Notícia instagram : Mun't dor i Aquarius cosmètics 

Optativa 
Cultura clàssica Arxiu al Moodle sobre la poetessa Safo de Lesbos 

Optaiva Física-
Química 

1. CINEMÀTICA:  
- Els que ens anirà bé fer un reforç sobre MRU i MRUA (Anna Castany, David Maya, 
Amin Idrissi, Kli Fuentes, Albert Navarro, Èric Molina Checa): Arxiu 
"CINEMÀTICA_Consolidació_MRU_MRUA.pdf"  
- Ampliació sobre MRUA, caiguda lliure i MCU: (la resta de l'alumnat): Arxiu 
"CINEMÀTICA_Ampliació_MRU_MRUA_CAIGUDALLIURE_MCU"  
2. Introducció a Forces i Moviments (tot l'alumnat):  
- Fase engeguem i Fase explorem. Fer-ne totes les activitats (NO S'AVALUARÀ) 

Optativa Visual 
i Plàstica Activitat axonometries. Arxiu adjunt al Moodle. 

Optativa 
Filosofia La veritat i la postveritat. Arxiu al Moodle i al Classroom (el mateix) 

Optativa TIC 
L'alumnat ha d'elaborar un videocurrículum presentant-se per a un dels rols bàsics 
en la producció d'un audiovisual: direcció, guió, secretaria o edició.  
La rúbrica d'avaluació es troba al Moodle de la matèria.  

Optativa 
Tecnologia 

1. Resoldre tots els exercicis de la col•lecció Exercicis circuits CC 
a. Per poder-los resoldre disposeu de tres vídeo-tutorials: Resolució circuit sèrie, 
Resolució circuit paral•lel i Resolució circuit mixt. 
b. Trobareu les solucions de tots els exercicis al document Exercicis circuits 
CC_Solucions 
c. He obert un fòrum de preguntes i respostes on hi podem preguntar i respondre 
tots. 
2. Realitzar una presentació individual del treball de recerca realitzat durant el 
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segon trimestre. L’objectiu d’aquesta presentació és explicar el treball realitzat a un 
tribunal que no té cap coneixement de la tasca que heu realitzat. Disposareu de 10’. 
A la carpeta tasques 16-27 de març del 2020 trobareu la rúbrica d’avaluació. 

Optativa PAEP 
Montserrat: "Consumo y consumismo" Activitat de lectura, comprensió lectora i 
expressió escrita. Es troba al Moodle del PAEP. En tornar a classe la recolliré i la 
corregirem. 

Optativa 
Economia  

Heu de fer l'activitat Els cicles econòmics: creixement, recessió i crisi. Ho teniu 
penjat al Moodle (Tasques setmanes de tancament i al Classroom) 

 


