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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 per acceder es: yfqhvq5 
 
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 
Seguir la feina al Classroom de la matèria. 
Codi: vlxygbb 

Ciències socials: geografia i 
història 
cmunoz62@xtec.cat 

Repassarem alguns aspectes del temari que hem vist fins ara 
fent les següents activitats, i així treballar les competències 
bàsiques.  

Les  activitats proposades s’han de fer en la llibreta, o en un 
dossier amb fulls, o en un document Word. 
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1) Activitat:  Humanisme 

Aplica 

-  Llegeix aquest fragment d’El Príncep, de Maquiavel, i 
contesta: 

Un príncep no s’ha de preocupar de la fama de cruel , si             
manté els súbdits units i lleials, perquè amb poquíssims         
escarments, serà més compassiu que aquells que volen        
ser-ho massa i deixen que es produeixin desordres, dels         
quals venen després homicidis i rapinyes. Aquests       
acostumen a fer mal a tota una comunitat, mentre que          
aquells escarments provinents del príncep només ofenen un        
particular. D’entre tots els prínceps, és el príncep nou qui no           
pot defugir la fama de cruel, perquè són nous i plens de            
perills els seus estats(...). El príncep ha de fer-se témer de           
manera que, si no es guanya l’amor, almenys que allunyi          
l’odi, perquè és molt fàcil ser ensems temut i no odiat. I ho             
aconseguirà sempre que respecti els béns i les dones dels          
seus ciutadans i súbdits, i si alguna vegada li cal procedir           
contra la vida d’algun d’ells, que ho faci quan hi hagi           
justificació convenient i causa manifesta. 

MAQUIAVEL, El Príncep ( 1513 ) 

 Copia i contesta les següents preguntes sobre el text: 

a) Com justifica Maquiavel la crueltat dels prínceps o 
governants? 

b) Quines considera que poden ser les conseqüències d’un 
excés de compassió? 

c) Qui són els prínceps que menys han de témer la fama de 
cruels? Per què? 

d) Què ha de respectar el príncep, per a fer-se témer? 

e) Quines són ,doncs, algunes de les característiques que 
hauria de tenir un bon governant, segons Maquiavel? 

2) Activitat:  Reforma protestant 

Investiga 

Busca qui va ser Huldrych Zwingli i esbrina quin paper 
va tenir en la Reforma protestant. 

a) On i quan va néixer? 

b) De quin pensador de la Reforma protestant va ser 
seguidor? 

c) A quina ciutat va crear un potent nucli protestant? 

d) Quines eren les seves idees religioses? 



e) Quin paper va tenir en el col·loqui de Marburg? 

f) On i com va morir? 

3) Activitat:  Contrareforma 

Selecciona 

Copia els enunciats que responen als autèntics objectius 
de la Contrareforma: 

a. La incorporació en el si de l’Església catòlica dels líders 
dels moviments protestants. 

b. El reforçament de l’autoritat central de l’Església i de la 
seva unitat universal. 

c. La creació d’ordes religiosos per a difondre la doctrina de 
l’Església catòlica i la seva interpretació correcta. 

4) Activitat:  Renaixement 

Informa’t 

Esbrina quins artistes del Renaixement van ser 
patrocinats pels Mèdici i quins membres del llinatge van 
ser els seus mecenes. 

a) Quines van ser les obres més importants que es van fer 
sota el seu mecenatge? 

b) A quina ciutat es troben, majoritàriament aquestes obres? 

5) Activitat : Descobriments geogràfics 

Localitza 

Amb l’ajuda d’un atles, localitza els territoris que van 
colonitzar Holanda, França i Anglaterra. 

a) Entre quines dates aquests territoris van ser colònies 
d’aquests països? 

b) En quines circumstàncies aquests territoris es van 
independitzar de les seves metròpolis. 

6) Activitat: Imperi dels Àustria 

Investiga i Argumenta 

Llegeix aquest fragment de la segona part d’El Quíxot 
(1615 ) de Miguel de Cervantes: 

Levantóse Sancho y desvióse de aquel lugar un buen         
espacio; y yendo a arrimarse a otro árbol, sintió que le           
tocaban en la cabeza y, alzando las manos, topó con dos           
pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de miedo,          
acudió a otro árbol, y sucedióle lo mesmo. Dio voces          
llamando a don Quijote que le favoreciese. Hízolo así don          



Quijote ,y preguntándole qué le había sucedido y de qué          
tenía miedo, le respondió Sancho que todos aquellos árboles         
estaban llenos de pies y de piernas humanas. Tentólos (          
tentar = palpar, tocar) don Quijote y cayó luego en la cuenta            
de lo que podía ser, y díjole a Sancho: 

- No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas            
que tientas y no ves sin duda son de algunos forajidos y            
bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que        
por aquí los suele ahorcar la justicia, cuando los coge, de           
veinte en veinte y de treinta en treinta; por donde me doy            
a entender que debo de estar cerca de Barcelona. 

Redacta un escrit en què exposis de quin fenomen de 
l’edat moderna es parla, en què va consistir i quines van 
ser les causes principals. 

7) Activitat: Europa segle XVII 

Crea 

Elabora un mapa de conceptes amb les informacions 
següents. 

( Pots visitar www.tiching.com/727426 per veure exemples de 
mapes de conceptes). 

a. Els monarques absoluts  basaven el seu poder en 
l’existència d’exèrcits permanents i d’administracions 
centralitzades. 

b. Els exèrcits permanents van permetre als sobirans 
dominar la noblesa feudal i oposar-se a  altres monarques. 

c. Els funcionaris s’encarregaven d’administrar justícia i de 
cobrar els impostos. 

d. Els impostos eren necessaris per a mantenir un estat fort i 
una situació contínua de guerres. 

8) Activitat: Art Barroc 

Identifica 

Observa aquesta imatge i identifica de quin espai de 
l’urbanisme barroc es tracta: 
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a. Quin arquitecte és l’autor de la plaça? 

b. Quina forma té la columnata? Quin efecte fa? 

c. Com són les columnes? Què sostenen? 

d. Des del punt de vista de l’observador, creus que hi ha un 
punt de vista d’observació ideal per a tenir una visió total de 
la plaça? 

e. Quin element impedeix tenir una perspectiva central? D’on 
prové aquesta construcció? Per quin motiu es va col·locar al 
centre de la plaça? 

 

Ciències de la naturalesa: 
física i química 

Consultar google classroom de la classe, codi: b4cyeza 

Explicar què és un sistema de referència, el moviment i el 

repòs, la posició i la trajectòria, els tipus de moviment, el 

desplaçament, la distància recorreguda, la velocitat 

instantània i mitjana. 

Exercicis tema 6, llibre de Física: 1, 2, 3, 4, 6, 22, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 33 

Pàgs llibre:  

https://drive.google.com/open?id=17FMcnyjteWcqOLFVE-p3

910GkGWVsIMl 

Dubtes i consultes: mmandolfiq@gmail.com 

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  

https://drive.google.com/open?id=14eixgiiaH_wCtvvmRzSz0jt2luCcqvVO
mailto:omasip@xtec.cat


Tecnologia 
He creat un google classroom 

Codi assignatura qtjp6vr 

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 
 
David 

Música 
Entrar al google classroom i ficar el codi x6ths6o 
En cas de dubte el meu correu és alopeand@xtec.cat 

Cultura i Valors Ètics 
 

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. 

https://drive.google.com/open?id=1-lmh9HVjlQLPtrhoPoaFTH4VSnp1MFgT
mailto:dlabrado@xtec.cat
https://lingua.com/french/reading/rencontre/
mailto:mriambatista@gmail.com


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. 

 

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 
 

mailto:m.molas5@xtec.cat


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-chall
enge?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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