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ACTIVITATS SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

ESO 4 

 
 
 

MATÈRIES TASQUES 

Català 
1. Elaboració digital d'un "diari de viatge" fictici (viatge de feina, d'estudis o de 
plaer), entre 2 i 4 entrades, amb imatges falses. Indicacions al Moodle. 
2. Continuar la lectura del llibre. 

Castellà 
1. Activitat de comprensió lectora de personatges confinats al llarg de la història de 
la literatura espanyola. Elaboració d'un eix cronològic. 
2. Acabar la lectura del llibre. 

Anglès grups 1, 
2 i 3 

1. Crear un poster dissenyant una casa original i explicant-ne les característiques 
utlitzant el vocabulari de la unitat 4. Cal escriure un eslògan utilitzant la forma 
superlativa dels adjectius. Es pot utilitzar l'aplicació de disseny digital Canva. 
2. Gravar el text en format audio i penjar-lo en format MP3 a la tasca "The most 
original house" del Moodle. Es pot utilitzar l'aplicació audacity.  

Anglès grup 
AICLE 

1. Vocabulari: working life. Fer el qüestionari que hi ha a la unitat 4 del Moodle, 
buscant el significat de totes les paraules i expressions noves que hi apareixen. Fer-
se una llista de tot el vocabulari per poder-lo repassar més endavant.  
2. Reporting verbs. Llegir-se atentament el pdf "Reporting verbs" que hi ha a la 
unitat 4 del Moodle i fer el qüestionari.  
3. Pràctica de B2. 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 

Penjar al classroom les tasques encomanades quinze dies enrere. Aquesta setmana 
començarem la IGM. Quant saps de la Gran Guerra? en quin bàndol hauries lluitat? 
Començarem a fer una infografia, poster, vídeo o presentació visual responent a les 
preguntes següents: Com era anar al front? I a la rereguarda? quin paper va jugar la 
propaganda durant la guerra?. També us animem a participar en família en aquesta 
iniciativa: https://museumquizacasa.org/ 

Eticocívica 
Penjar al classroom les tasques encomanades quinze dies enrere. Els alumnes han 
de fer un recull de 8 iniciatives solidaries que s’han portat a terme a la comarca per 
intentar fer front al Covid-19. Tenen les instruccions al classroom. 

Estructures 
Lingüístiques 

ESTRUCTURES: Activitat sobre les funcions sintàctiques i les categories gramaticals 
ja treballades (creació de frases). Dos nivells de dificultat, per triar. Indicacions al 
Moodle. 

Matemàtiques 

Tasca 1_Fer apunts. Es recomana tenir -la feta. Tasca 2_Exercicis de punts, vectors i 
elements d'un vector. S'han d'acabar (es pengen les correccions a la carpeta 
"TASCA 2_CORRECCIÓ D'EXERCICIS"). Tasca 3_Activitat_N3: Operacions amb 
vectors i construcció de figures. 

Educació Física 
Realizar la JORNADA ESPORTIVA (virtual). Trobareu la informació al Moodle - 
Carpeta Activitats Setmana tancament - Tasques 30març-3abril - Jornada Virtual. 
També acabar les tasques de la setmana anterior. 

Optativa 
Biologia-
Geologia 

1. Assegurar que estiguin fetes les activitats previstes del 16 al 27 de març. En cas 
de que no estiguin fetes primer cal acabar-les. 
2. Corregir “Activitats de repàs herència” a partir del document Resolució activitats 
herència 
3. Corregir “Activitats repassem les lleis de Mendel” a partir del document 
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Resolució activitats repassem les lleis de Mendel. 
4. Fer autoavaluació de les activitats corregides 
5. Mirar vídeos interpretació de les lleis de Mendel. El grup de la franja 1 cal que 
prengui apunts a la llibreta del vídeo de la interpretació de la tercera llei de Mendel 
que no s’havia explicat a classe. Pot servir repassar també la pàgina 9 de 
l’expliquem per entendre-ho. 
6. Fer exercicis 9 i 10 de l’activitat repassem les lleis de Mendel. Són exercicis que 
tenen a veure amb la tercera llei. Fer-los a la llibreta.  
 
La data màxima per fer les correccions i l’autoavaluació és el dimecres 1 d’abril. El 
dijous 2 i el divendres 3 aclariré possibles dubtes de les activitats a partir de les 
respostes del formulari.  

Optativa 
Emprenedoria Treball de recerca 

Optativa Cultura 
clàssica 

Arxiu de traducció de llengua llatina 

Optaiva Física-
Química 

Acabar les activitats de reforç de MRU i MRUA i les d'ampliació i penjar-les al 
moodle (hi ha un lliurament per cada activitat). Fase engeguem i explorem de la 
unitat: Forces i moviments.Començar la tasca penjada al moodle ("Congrés de 
Joves Investigadors") per entregar el dia 17 d'abril ja que és una mica llarga.  

Optativa Visual i 
Plàstica 

Acabar les tasques de les darreres setmanes. Fer activitat "vistes axonometria 1" els 
primers 8 dibuixos. Lliurament activitats al moodle. 

Optativa 
Filosofia 

Penjar al classroom les tasques encomanades quinze dies enrere. Fer un diari del 
confinament, sobretot a nivell d'emocions. Acompanyar d'una fotografia o dibuix 
que reflexi l'emoció que predomina aquell dia. Ho podeu fer en un document, en 
una presentació visual o per les xarxes socials. 

Optativa TIC TIC: elaborar un STOP MOTION 

Optativa 
Tecnologia 

Cal que us inscriviu, abans del dimarts 31 a les 13.00, a una de les 4 
videoconferències que es realitzaran el dimecres, dues al matí i dues a la tarda. La 
durada d'aquestes reunions serà d'una hora. Quan hagueu decidit a quina de les 
reunions participeu rebreu un link per correu, quan sigui l'hora només haureu 
d'entrar-hi i donar pemís per activar la webcam i el micròfon. Per inscriure-us cal 
que contesteu el formulari que rebreu pel vostre correu de l'institut. També hi 
adjuntaré un tutorial del Hangouts meet que és l'espai que utilitzarem per fer la 
reunió.  
 
L'objectiu de la reunió és resoldre dubtes sobre la resolució de circuits de 
corrent continu. Anirà molt bé que els hagueu intentat resoldre tots. En aquesta 
mateixa reunió ja especificaré el canal i el format de lliurament. 

 

Optativa 
Economia  Treball de Recerca 

Tutoria 
Al moddle de TUTORIA - Jornades Càpsula (virtuals), hi ha penjat l'enllaç de les 
jornades càpsules que es van suspendre. Estaria bé que hi féssiu una ullada tant 
individualment com amb la familia.  

 


