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Llengua catalana i 
literatura 
coripedrola@gmail.com 

Confinats a casa. Sense poder anar a l’institut ni sortir, la 
pandèmia ens ha deixat tancats a casa. A més de la incertesa 
que podem sentir, la convivència pot fer-se difícil, les ganes de 
sortir irresistibles, l’avorriment inaguantable i la preocupació pels 
estudis enorme. O no. Potser podem aprofitar per aprofundir les 
relacions amb les persones que tenim al nostre voltant, tornar a 
contactar amb aquelles que teníem oblidades o dedicar-nos a 
activitats que, per manca de temps, havíem deixat de banda. 

La meva proposta de feina és que observeu la realitat que us 
envolta i escriviu un article/reportatge/entrevista/diari (podeu 
triar) en el que exposeu tot allò que feu en el vostre dia a dia, els 
problemes que teniu per causa d’haver d’estar tancats, els 
aspectes positius del confinament... 

Pot ser un text escrit en format digital, un enregistrament de veu, 
un clip de vídeo, una presentació, un blog… 
Li podeu donar la forma que vulgueu: text 
explicatiu/argumentatiu, diari de confinament, entrevista a algú 
amb qui compartiu confinament… 

Heu d’enviar-me la feina a través  del següent correu electrònic: 

coripedrola@gmail.com 

Si us plau, indiqueu el vostre nom (nom i cognoms), el curs i el 
grup. 

Llengua castellana i 
literatura 

A partir de ahora estamos en contacto en  un classroom. 
Aquí tenéis un tutorial per saber como acceder: 
https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts 
El código para acceder es: 26p2kad 
 
Tenéis de tiempo para apuntaros hasta el día 13 de abril. A partir 
del día 14 publicaré los materiales y el trabajo a realizar 
Para dudas: cporcel@xtec.cat 

Matemàtiques He creat un Classroom, cal accedir-hi amb el codi 2bewtjx,          
aniré posant les tasques i enigmes a realitzar, així podrem:          
resoldre dubtes, fer-ne el retorn i presentar les tasques de          
manera més àgil. 

Continuar amb la unitat 9 : MENJAR AMB SENY pàg. 239.   

●  Pàg. 245 Mates en context 1: Un petit repte 
● Situació 2: Dietes - Bloc: Nombres i Àlgebra (verd).          

Pàg. 246 i 247 Construeix amb el que saps. 

● Pàg. 251 Mates en context 4: El cafè perfecte. 
● Reforç de sistemes: pàg. 250 act. 25 
  

Per qualsevol dubte o aclariment: mfortu53@xtec.cat 
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Ciències socials: 
geografia i història 

Cal seguir les indicacions del Google Classroom. 
Us recordo el correu: mvenanci@xtec.cat 

Ciències de la 
naturalesa: física i 
química 

Teniu tota la informació necessària al Classroom. 
El meu correu és: iarbeloa@xtec.cat 
 

Ciències de la 
naturalesa: biologia i 
geologia 

 

Llengua estrangera 
(anglès) 

Seguiré penjant la feina al moodle. Rebreu un missatge quan 
estigui penjada. omasip@xtec.cat  

Tecnologia 
He creat un google classroom 

Codi assignatura: j2il7e2 

Salut!! 

Educació física 
Com que això del confinament va per llarg la feina que us 
proposo és que us mantingueu actius fent petits entrenaments. 
Els entrenaments poden ser com els que vam fer al primer 
trimestre. Per ajudar-vos, al final d'aquest missatge us poso un 
link a una carpeta de drive on aniré penjant diferents 
entrenaments. La vostra feina serà fer almenys 2 entrenaments a 
la setmana i enviar-me un vídeo per setmana on es pugui veure 
que esteu fent els entrenaments. Els vídeos han de ser curts (30 
segons aproximadament). 
El link que us poso us dona accés a 2 carpetes, una 
d'entrenaments i l'altra de vídeos. A la carpeta de vídeos podeu 
veure'n alguns a mode d'exemple. 
 
Aniré penjant cada 2 o 3 dies entrenaments. Ara mateix hi ha 4 
sessions d'entrenament. Us passo el link per si els voleu 
consultar: 
 
CARPETA ENTRENAMENTS 
 
També us deixo el meu email per si necessiteu qualsevol cosa. 
dlabrado@xtec.cat 
 
Que vagi molt bé i cuideu-vos molt. 
Ens veiem aviat 
 

mailto:omasip@xtec.cat
https://drive.google.com/open?id=1-lmh9HVjlQLPtrhoPoaFTH4VSnp1MFgT
mailto:dlabrado@xtec.cat


David 

Música 
Entrar al google classroom i ficar el codi x7byoas 
En cas de dubte el meu correu és alopeand@xtec.cat 

Cultura i Valors Ètics 
Entrar al google classroom i ficar el codi bvayqxm 
En cas de dubte el meu correu és alopeand@xtec.cat 

Religió 
mgd.profe@gmail.com 
 

Aneu a la següent pàgina web sobre la setmana santa que us he 
preparat i visualitzeu-la al complet. Al final hi ha activitats per a 
fer durant els pròxims dies. 

https://view.genial.ly/5e824a587fd6910db48f0445/guide-la-sema
na-santa 

Han d’entrar a l’aula que he creat a google classroom amb el 
codi: xi4hp7t 

Optativa:Francès 
 

Lisez ce texte, répondez les 6 questions en ligne et après copiez            
les questions et les réponses et vous me les envoyez. 

https://lingua.com/french/reading/rencontre/ 

La deuxième partie de cette activité sera écrire un texte pareil.           
Vous pouvez aussi  me l’envoyer par mail  

mriambatista@gmail.com (miriam sense la primera i) 

 

Optativa:Anglès  
He creat un Classroom per a aquesta assignatura.  
Us heu d'apuntar clicant el codi krcry6k. 

Optativa: Cultura 
Clàssica 

L’Odissea: les aventures d’Ulisses i els seus guerrers 

● Llegeix el següent text i observa el mapa. 

L’Odissea és una epopeia grega que narra el viatge i les 
aventures d’Ulisses –Odisseu– quan torna de la guerra de Troia 
al seu regne, Ítaca, al costat de la seva esposa, Penèlope. 
Bruixes, monstres i ciclops apareixen a les aventures d’Ulisses al 
llarg del viatge, mentre el seu fill Telèmac intenta trobar-lo. 

La força narrativa d’aquest poema gegant ha quedat plasmada 
en la ceràmica grega de l’època i en obres molt posteriors. 
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1) Investiga: Busca informació sobre què va passar a les          
següents aventures d’Ulisses: 

1. - L’illa dels ciclops 
2. - L’illa de les sirenes 
3. - Escil·la i Caribdis 
4. - La nimfa Calipso 
5. - Els pretendents de Penèlope 

2) Copia i respon les següents preguntes a la llibreta, un full            

o  un document Word. 

a) Quin personatge dificulta el viatge d’Ulisses en venjança pel          

desenllaç de l’aventura en què ell i els seus companys fugen           

camuflats d’animals? 

A. Circe. 

B. Caribdis. 

C. Posidó. 

D. Polifem. 

E. Nínive. 

b) Quines mesures de protecció prenen Ulisses i els seus          
companys contra les sirenes? 

A. Eviten emprar llums que delatin la seva presència. 

B. Es tapen les orelles amb cera i es lliguen. 

C. S’unten el cos amb oli. 

D. Utilitzen escuts i armadures d’or 



c) Quin d’aquests objectes permet que, quan Ulisses torna a          
casa, la seva esposa no s’hagi casat novament? 

A. Una espasa. 

B. Una disfressa d’home. 

C. Una armadura. 

 D. Una capa. 

E. Un vestit de captaire. 

F. Un teler. 

d) Quina última prova va haver de superar Ulisses? 

A. Tensar el seu arc i disparar-hi. 

B. Matar Telèmac. 

C. Trobar el teler de Penèlope i desteixir tota la tela. 

D. Matar els seus enemics. 

E. Fer que li rentessin els peus 

e) Quina expressió mitològica de L’Odissea pot significar triar         
entre dos mals sense possibilitat de fugir d’ambdós alhora? 

A. Entre l’espasa i la paret. 

B. Ni Polifem ni Hermes. 

C. Estar entre Escil·la i Caribdis. 

D. Anar a Telèmac o a Posidó. 

f) Quina expressió faries servir per descriure que una cosa          

agradable et reté d’allò que realment vols fer? 

A. Acollir-se a Hermes. 

B. Estar en braços de Calipso. 

C. Triar Caribdis. 

D. Entregar-se a Polifem. 

  

3) Recerca i Crea: Fes una galeria d’imatges dels escenaris de           
l’Odissea i enganxa’ls a un document Word o arxiu PowerPoint.          
Inventa un títol per la galeria i posa a peu de cada foto de quina               
imatge es tracta. 

Has de buscar  les següents imatges: 



1.Vista panoràmica actual de l’illa d’Ítaca. 

2.Runes de la ciutat de Troia. 

3.Temple de Segesta a Sicília. 

4. Temple de Juno a Agrigent, Sicília. 

5. Teatre grec de Siracusa ( segle a.C.) 

6. Temple d’Hera a Paestum ( a prop de Nàpols) 

7. Bust d’Homer ( Museus Capitolins, Roma ) 

8. Ulisses esquivant Polifem, (Quadre de Joseph Mallord William 

Turner, 1829) 

9. Circe i Ulisses, (Quadre de Jan Brueghel, el Vell: 1595) 

10.  Penèlope i els pretendents (Quadre de John William 

Waterhouse, 1912) 

11. El retorn d’Ulisses ( Quadre de Pinturicchio, 1508-1509). 

 

 

Optativa:Emprenedoria 
Fes un petit resum de 10 empreses catalanes afectades per 
EROs temporals pel coronavirus. 
Explica la posició de la patronal i dels sindicats pels 
acomiadaments dels treballadors. 
A Catalunya quants treballadors hi ha afectats per EROs en data 
d’avui (posa la data), compara la xifra amb la data que va 
començar el confinament. 
En el cas de SEAT, l’ERO temporal a quants treballadors afecta. 
Què ha passat amb l’empresa Konecta BTO, quines mesures 
sanitàries han pres. 
A nivell estatal, els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i 
Cepyme que li han reclamat a Pedro Sánchez. 
Quines son les empreses que patiran més la crisi econòmica? de 
quin sector?. 
Els directius de les empreses quina actitud creus que haurien de 
tenir cap els treballadors? 
Què opines de la situació actual dels treballadors? 
Al sector serveis com afectarà la situació actual, explica i raona 
la resposta. 
 
El meu email és m.molas5@xtec.cat 
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Optativa: VIP 
lcardosa@xtec.cat 

Seguint amb els retrats, feu un retrat vostre o d’algú a l’estil            
d’algun artista que us agradi, Paula Bonet, Matisse, Picasso, etc.          
Ho pots fer del natural o a partir d’alguna fotografia. Si treballeu            
un retrat com els de la paula Bonet us aniria bé tenir imprès el              
retrat a baixa resolució per a treballar-hi a sobre, per exemple.  

Pots seguir treballant imatges “art at home challenge” de         
QuedAR’T a casa”, si et ve de gust : 

https://sites.google.com/view/quedartacasa/art-at-home-challeng
e?authuser=1 

El vostre codi per entrar el Google classroom és:   liklhys 

allí trobareu penjada la tasca. 

 

Optativa: Recursos 
informàtics 

He creat un google classroom. 

Codi assignatura: bzyumbm 

Salut!! 
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