
 
 
 
TASQUES PER FER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 

Benvolguts i benvolgudes alumnes, 
 
Esperem que tots i totes estigueu bé. 
 

Per tal que continueu repassant i mantenint-vos en forma acadèmicament us enviem les següents tasques, que haureu de lliurar al 
professor o professora de cada matèria. Teniu el correu electrònic a la darrera columna. El termini per entregar aquestes tasques 
finalitza el divendres 3 d’abril.  

Veureu que teniu per a cada curs una tasca per un seguit de matèries (cada setmana haureu de fer la tasca d’algunes matèries, no 
de totes). La idea és que tingueu prou tasques per mantenir-vos actius i actives durant aquests dies.  

Les tasques estan pensades per a desenvolupar-se en un temps aproximat de 2 hores. I l’objectiu és que en un període de 15 dies 
feu 1 tasca de cada una de les matèries del curs.  

Ben aviat us enviarem més tasques que haureu d’entregar el divendres 17 d’abril. 

Si teniu qualsevol dubte sobre les tasques a fer o dificultats per accedir al material, contacteu amb els professors i les professores 
a través del seu correu electrònic. 

Molts ànims i fins aviat! 

 

  



PRIMER ESO 

 SETMANA 1 30/03/20 al 3/04/20 DATA LLIURAMENT: 3/04/20 

TASQUES 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ S’HA DE 
LLIURAR   

PROFESSOR / 
PROFESSORA  

CLASSE CORREU ON S’HAN DE LLIURAR LES 
TASQUES 

NATURALS 1. Fes una recerca sobre l’estructura bàsica d’una 
cèl·lula humana. Dibuixa-la a mitja pàgina i en 
colors indicant si és eucariota o procariota, 
animal o vegetal. Identifica el nom de les parts 
de la cèl·lula (orgànuls) i la funció de cadascuna 
d’aquestes parts. Indica la longitud mitjana 
d’una cèl·lula humana en micròmetres (μ). 
Utilitza l’enllaç següent per esbrinar-ho: 
https://scaleofuniverse.com/ (a l’animació les 
mides dels objectes es presenten en metres, 
per la qual cosa has de fer un canvi d’unitats de 
metres a micròmetres utilitzant la següent 
equivalència: 1 micròmetre = 1 µm = 10

-6
 

metres).  
 

● Busca informació sobre l’estructura bàsica d’un 
virus. Dibuixa en colors i a mitja pàgina les parts 
bàsiques d’un virus, identificant el nom de cada 
part i explicant quina és la seva funció. Indica la 
longitud mitjana d’una partícula vírica en 
micròmetres (μ). Utilitza l’enllaç següent per 
esbrinar-ho seguint el procediment ja descrit al 
paràgraf anterior: 
https://scaleofuniverse.com/ 
 

● Per acabar, compara el dibuix de l’estructura de 

Sergi Garcia 1r A i B sergigarcialuque@yahoo.es 

https://scaleofuniverse.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metres
https://scaleofuniverse.com/
mailto:sergigarcialuque@yahoo.es


la cèl·lula humana i la d’una partícula vírica. 
Assenyala les diferències fonamentals. És un 
virus un tipus de cèl·lula? Raona la resposta.  
   

● Envia’m les fotografies dels dos dibuixos amb el 
càlcul fet de la longitud en micròmetres, 
juntament amb la redacció comparant les dues 
il·lustracions a la meva direcció de correu 
electrònic.                                 

 

VISUAL I PLÀSTICA 1.    A classe vam començar a fer un treball de 

descripció d’imatges i de les il·lustracions de 

diferents llibres. 

 a.    Entra al Weeras (si no pots entrar, m’envies un 

correu i t’envio el document) i fes el treball sobre la 

il·lustració de llibres en una presentació de Drive, un 

Prezi o un Power Point. 

 

b.    Quan la tinguis feta, me l’envies per correu (alguns 

de vosaltres ja me l’heu fet arribar aquesta tasca 

aquests dies). 

2.    Has llegit diferents llibres durant el curs. Al 

segon trimestre, en català, has llegit “Un estiu a 

Borneo”. Tria una escena del capítol que més 

t’agradi i imagina’t bé què passa i quina seria la 

millor manera “d’il·lustrar-la” (és a dir, acompanyar 

el text amb un dibuix ben bonic). M’has d’enviar: 

Inés Olmos 1r A i B  iolmos@xtec.cat 

mailto:iolmos@xtec.cat


 

a.    La descripció de l’escena, indicant (si tens el llibre) 

el capítol i la pàgina o pàgines on està aquesta escena. 

  

b.    La il·lustració que facis ben pintada. És important 

aconseguir un full en blanc si és possible, i que quedi 

molt neta la presentació, pintant les figures i el fons. 

Pensa bé com la faràs, i abans dedica un temps a fer un 

petit esbós per assegurar-te que quedarà bé. 

 c.    Cal que facis una foto de la teva il·lustració, el 
millor possible per tal que es vegi bé i amb bona llum 
(natural si és possible) perquè surtin bé els colors. 
Envia’m la foto per correu electrònic. Entre totes les 
il·lustracions intentarem fer una mena de versió digital 
il·lustrada del llibre. 

Qualsevol dubte o consulta que tinguis, em pots 
escriure un correu. Ànims! 

ANGLÈS Fes les següents activitats per repassar aspectes que ja 

hem vist a classe: 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 

A la pantalla inicial “Fast phrases”, clica el símbol “-” si 

vols repassar les lliçons abans de fer les activitats, i clica 

el símbol “play” (el triangle) per fer les activitats 

següents: 

1A Irene 
Zambrano 
 
 
 
1B Isabel Rovira 

 Irene izambran@xtec.cat 
 
 
 
 
Isabel irovira8@xtec.cat 
 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
mailto:izambran@xtec.cat
mailto:irovira8@xtec.cat


Act 1: Time 

Act 2: His / Her 

Act 3: Kinds  

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 

A la pantalla inicial “Fast English”, selecciona “review” si 

vols repassar el vocabulari abans de fer les activitats. 

Després, selecciona “fast” o “slow” (si vols que 

l’activitat vagi ràpida o lenta). Fes les activitats 

següents: 

Act 1: Home 1 and Home 2 

Act 2: Food 1 and Food 2 

Per últim, escriu una redacció de tot allò que fas 

aquests dies des que et lleves fins que vas a dormir 

(utilitzant el Present Simple, les hores, vocabulari de la 

família i de les parts de la casa, etc.). Envia’ns l’escrit 

per correu electrònic, ja sigui en document adjunt, o si 

ho fas a mà, enviant la foto de la redacció. Recorda 

posar el teu nom i cognom al mail. Sigueu originals, 

podeu consultar el Wordreference.com. No feu servir el 

google translator, please!!!  (80 paraules mínim) 

DIVERSITAT 

1r A i B fer el mateix que la resta excepte la redacció. 

Si teniu qualsevol dubte, ens envieu un correu! 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/


 

CASTELLÀ Llegir i fer resums de “La lección de August”  
Fer una mena de diari (mínim unes 10 línies per dia) 

1A Carmen 
Maldonado 
 
1B Carmen 
Maldonado 
 
Diversitat  
Aitor  Garrido 

  
Carmen mmaldon5@xtec.cat 
  
Aitor       agarri8@xtec.cat  

MATEMÀTIQUES 1r ESO  BLOCS A TREBALLAR: NUMERACIÓ I CÀLCUL /  

ESPAI, FORMA I MESURA 

 

La proposta de treball que us fem té tres parts:  

1. Repassem: revisem i practiquem conceptes dels 

blocs 

a. Numeració i càlcul  

b. Espai, forma i mesura 

 

2. Apliquem: us demanem que resoleu una 

situació pràctica, donada la situació que estem 

vivint estem a casa a totes hores, us demanem 

que us mireu la casa amb ulls matemàtics i 

especialment la vostra habitació. 

 

3. Creem: us demanem que feu de dissenyadors 

 

 

Cliqueu al següent enllaç per accedir al document de 

1A Gemma 
Santacana 
 
1B Inés Olmos 
 
Diversitat Laura 
Arco 

1r A i  B  
Laura larco@xtec.cat 
 
Gemma gsantaca@xtec.cat 
 
 Inés  iolmos@xtec.cat 
 

mailto:mmaldon5@xtec.cat
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treball: 

Si sou del grup ordinari: 

https://drive.google.com/open?id=1ibcpmeEC_fzz2

K8zBCDmAzo3rrQIpVmT 

 

Si sou del grup de diversitat:  

https://drive.google.com/file/d/13OgyvxeFM6W3jfm

yeII3CwfwgprkipVm/view?usp=sharing 

 

COM ENS HO FEU ARRIBAR?  

Podeu fer el treball digitalment i enviar un arxiu on 

figurin els enunciats, la resolució pas a pas i la resposta 

de cada apartat o bé ho podeu fer a mà i enviar les 

respostes a través de fotos dels vostres apunts o podeu 

utilitzar una o altra opció depenent de la part que 

treballeu. 

 

IMPORTANT: En cas que no pugueu accedir a alguns 

dels materials proposats no dubteu en posar-vos en 

contacte amb la vostra professora via mail i us 

facilitarem una alternativa. 

 
 
 
 
 

CVE Escriu una reflexió personal que descrigui com estàs 
vivint aquesta situació tan excepcional fent referència 

1A Irene 
Zambrano 

A i B  
Irene    izambran@xtec.cat  

https://drive.google.com/open?id=1ibcpmeEC_fzz2K8zBCDmAzo3rrQIpVmT
https://drive.google.com/open?id=1ibcpmeEC_fzz2K8zBCDmAzo3rrQIpVmT
https://drive.google.com/file/d/13OgyvxeFM6W3jfmyeII3CwfwgprkipVm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OgyvxeFM6W3jfmyeII3CwfwgprkipVm/view?usp=sharing
mailto:izambran@xtec.cat


als aspectes treballats a les unitats 1 i 2. Aquestes 
preguntes et poden ajudar: 

- És important respectar les normes que ens 
posen a casa? I les que venen per part del 
govern? Quines són les conseqüències de no 
complir-les? 

- Ara que tota la família estem tancats a casa, 
quins valors són importants mantenir per no 
crear conflictes entre nosaltres? 

- Escriu sobre algun conflicte que hagis tingut 
durant el confinament. Com l’heu gestionat? 

- Quines emocions estàs sentint per no poder 
seguir amb la rutina que tenies abans? 

- Pots descriure alguna situació recent on hagis 
sentit empatia? 

Fes primer un esquema d’allò que vols expressar i 
després redacta la teva reflexió.  

 
1B Aitor Garrido 

  
Aitor    agarri8@xtec.cat    

 

 

  

mailto:agarri8@xtec.cat


 

SEGON ESO 

 SETMANA 1 30/03/20 al 3/04/20 DATA LLIURAMENT: 3/04/20 

TASQUES 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ S’HA DE 
LLIURAR  

PROFESSOR / 
PROFESSORA  

CLASSE CORREU ON S’HAN DE LLIURAR LES 
TASQUES 

FÍSICA I QUÍMICA 
Repassa els factors de conversió. Entra al web 
http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/unitat
s/unitats.htm 

Llegeix l’explicació i fes l’exemple interactiu que hi ha a 
la part inferior de la pàgina utilitzant el ratolí.  

1. Després accedeix als exercicis interactius amb el 
botó Enunciats, fes les 10 activitats a mà a la 
llibreta (pot ser a llapis) i comprova la Solució 
(s). Si no és correcta comprova la Resolució (r) 
per trobar l’error, corregeix en color vermell a 
la llibreta. 

Fes fotos de les activitats fetes a la llibreta i 
envia-me-les per correu electrònic, enganxant 
les imatges en el cos de correu o bé com a arxiu 
adjunt. Recorda identificar-te (nom i cognom, 
curs i grup). 

2. Torna a la pàgina web inicial i accedeix a 
l’autoavaluació (botó Autoavaluació al final de 
la pàgina). Contesta i comprova les 10 

Desirée Andrés A i B desireepdb@gmail.com 

http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/unitats/unitats.htm
http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/unitats/unitats.htm


preguntes tipus test de forma interactiva. 

VISUAL I PLÀSTICA 1.    A classe hem estat treballant dues tècniques 

artístiques: la pintura al tremp d’ou i la pintura al fresc. 

Anem a buscar ara informació sobre dues tècniques 

d’escultura: 

  

a.    la tècnica de la cera perduda (en la que es treballa 

en motlles per fer reproduccions d’escultures de 

bronze) 

b.    la talla en marbre. 

 

Busqueu el mateix que a l’altre treball: en què 

consisteix, com es realitza la tècnica pas a pas (podeu 

enllaçar a una pàgina o vídeo o es vegi bé), quins 

artistes importants l’han fet servir, en quina època, i 

obres importants fetes amb aquestes tècniques.  

 

Realitzeu una presentació (drive, prezi, power point, 

etc.) i me l’envieu per correu. 

 2.    També hem estat treballant les proporcions del cos 

humà. Ara toca realitzar el disseny de moda. 

  

a.    Cal que penseu bé dos dissenys molt originals de 

vestits per a una festa de gala. Imagina’t algun 

personatge famós que ha d’anar a uns premis 

internacionals de la música. Com li faries tu el disseny 

Inés Olmos 2n A i B Inés  iolmos@xtec.cat 

mailto:iolmos@xtec.cat


d’aquesta roba? 

 

b.    Caldrà fer, per començar, algun esbós de la roba, 

les textures i colors que tindrà la tela, etc. 

c.    Finalment, fer el dibuix en un full en blanc (si és 
possible) i pintar-ho tot molt bé. Us deixo un exemples 
al següent document (si no podeu accedir, m’ho 
demaneu per correu): 

https://drive.google.com/file/d/1tQhd94vZIwo68SmF0
Ga1XlabCAIxm0v5/view?usp=sharing 

A la primera pàgina teniu quatre figures. Les podeu 
imprimir (o calcar) i us poden servir de base sobre la 
qual fer els dissenys de moda.  

3.    Alguns vau poder acabar els maniquins i els 

dibuixos de les persones amb les seves proporcions (noi 

i noia). Si algú no els va poder acabar, i ho vol fer 

aquests dies, us he posat el document a l’enllaç anterior 

per si els voleu imprimir. 

 
I ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, m’envieu un 
correu! 
 

ANGLÈS Fes les següents activitats per repassar aspectes que ja 

hem vist a classe: 

https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-

2A Isabel Rovira 
 
 
2B  Irene 

 Isabel irovira8@xtec.cat 
 
 
Irene izambran@xtec.cat 

https://drive.google.com/file/d/1tQhd94vZIwo68SmF0Ga1XlabCAIxm0v5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQhd94vZIwo68SmF0Ga1XlabCAIxm0v5/view?usp=sharing
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
mailto:irovira8@xtec.cat
mailto:izambran@xtec.cat


game/ 

A la pantalla inicial “Past Simple”, clica a sobre. Si vols 

repassar les lliçons abans de fer les activitats, clica 

“Review” i clica  “start”  per fer les activitats següents: 

Act.1: Match game 

Act.2: Choose the correct word 

Act.3: Re-order the phrase 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 

Clica el símbol “-” i tria Verbs 1 

Clica el símbol “-” i tria Countries 

Fes les activitats de formar frases en un temps limitat 

clicant el símbol “play” (el triangle) per fer-les. Good 

luck!! 

Després, feu una redacció però en passat explicant tota 

la jornada d’ahir (Past Simple, vocabulari de la família, 

aliments, llocs de la casa….). Sigueu originals! Podeu 

consultar el Wordreference.com. No feu servir el google 

translator, please!!! (100 paraules mínim)    

Envia’ns l’escrit per correu electrònic, ja sigui en 

document adjunt, o si ho fas a mà, enviant la foto de la 

redacció. Recorda posar el teu nom i cognom al mail.  

 

Zambrano  
 

https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/


DIVERSITAT 2n: 

Fes les següents activitats per repassar aspectes que ja 

hem vist a classe: 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 

A la pantalla inicial “Fast phrases”, clica el símbol “-“ si 

vols repassar les lliçons abans de fer les activitats, i clica 

el símbol “play” (el triangle) per fer les activitats 

següents: 

Act 1: Time 

Act 2: His / Her 

Act 3: Kinds  

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ 

A la pantalla inicial “Fast English”, selecciona “review” si 

vols repassar el vocabulari abans de fer les activitats. 

Després, selecciona “fast” o “slow” (si vols que 

l’activitat vagi ràpida o lenta). Fes les activitats 

següents: 

Act 1: Home 1 and Home 2 

Act 2: Food 1 and Food 2 

Per últim, escriu una redacció de tot allò que fas 

aquests dies des que et lleves fins que vas a dormir 

(utilitzant el Present Simple, les hores, vocabulari de la 

família i de les parts de la casa, etc.). Envia’ns l’escrit 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/


per correu electrònic, ja sigui en document adjunt, o si 

ho fas a mà, enviant la foto de la redacció. Recorda 

posar el teu nom i cognom al mail.  Sigueu originals, 

podeu consultar el Wordreference.com. No feu servir el 

google translator, please!!!  (80 paraules mínim) 

Si teniu qualsevol dubte, ens envieu un correu! 
 

CATALÀ Escriu una carta amb l’ordinador dirigida a una persona 
que en aquests moments estigui ingressada a l’hospital 
perquè té el coronavirus. Pensa que és una persona que 
no coneixes. Què li diries? Com l’animaries? Què li 
preguntaries? 
Si no tens ordinador, escriu-la a mà, fes una foto i 
envia-la a través del mòbil. 

Anna Salla (aula 
ordinària) i  
Mercè Bertran 
(diversitat) 

2n A i 2nB Anna Salla: asalla@xtec.cat 
Mercè Bertran: mbertr66@xtec.cat  

MATEMÀTIQUES BLOCS A TREBALLAR: NUMERACIÓ I CÀLCUL / ESPAI, 

FORMA I MESURA 

La proposta de treball que us fem té tres parts:  

1. Repassem: revisem i practiquem conceptes. 

2. Apliquem: us demanem que resolgueu una 

situació pràctica, donada la situació que estem 

vivint estem a casa a totes hores, us demanem 

que us mireu la casa amb ulls matemàtics i 

especialment la vostra habitació.  

3. Creem: us demanem un disseny de la vostra 

nova habitació.  

 

Cliqueu al següent enllaç per accedir al document de 

treball, tant si sou del grup ordinari com de diversitat: 

Mercè Bertran 
(diversitat) 
 
Isacar Roca 
(ordinari) 

2n A i B Mercè Bertran: mbert66@xtec.cat 
 
 
Isacar Roca: iroca20@xtec.cat  

mailto:asalla@xtec.cat
mailto:mbertr66@xtec.cat
mailto:mbert66@xtec.cat
mailto:iroca@xtec.cat


 

https://drive.google.com/open?id=1hPkUVCnBlq7xf

dxB1pMhih9ci3rmEel9https://drive.google.com/ope

n?id=1hPkUVCnBlq7xfdxB1pMhih9ci3rmEel9 

 

COM ENS HO FEU ARRIBAR?  

Podeu fer el treball digitalment i enviar un arxiu on 

figurin els enunciats, la resolució pas a pas i la resposta 

de cada apartat o bé ho podeu fer a mà i enviar les 

respostes a través de fotos dels vostres apunts o podeu 

utilitzar una o altra opció depenent de la part que 

treballeu. 

 

IMPORTANT: En cas que no pugueu accedir a alguns 

dels materials proposats no dubteu en posar-vos en 

contacte amb el professorat via mail i us facilitarem 

una alternativa. 

CVE Aquests dies estan sent radicalment diferents dels que 
hem viscut fins ara. També és una època en la qual les 
reflexions sorgeixen d'una manera pràcticament 
involuntària. Els recursos són limitats, lamentablement, 
sobretot el contacte amb altres persones. És per aquest 
motiu que una bona eina és alliberar les emocions per 
escrit. Redacta una mena de diari, de manera molt 
breu, amb pensaments positius cada dia i reflexions 
personals cada dia. Cada dia ha de tenir una entrada i 
aquí teniu un exemple: 
 
Divendres 27 d'abril 

Xavi Pulido 2n A i B xpulido@xtec.cat  

https://drive.google.com/open?id=1hPkUVCnBlq7xfdxB1pMhih9ci3rmEel9
https://drive.google.com/open?id=1hPkUVCnBlq7xfdxB1pMhih9ci3rmEel9
https://drive.google.com/open?id=1hPkUVCnBlq7xfdxB1pMhih9ci3rmEel9
mailto:xpulido@xtec.cat


Les hores passen lentes, però m'he adonat de la sort 
que tenim en molts aspectes. Segur que, quan això 
acabi, tot anirà millor i serem més propers els uns amb 
els altres. És un bon moment per escriure a aquella 
persona amb qui fa temps que no parlo. 

 

 

 

 

  



 

TERCER ESO 

 SETMANA 1 30/03/20 al 3/04/20 DATA LLIURAMENT: 3/04/20 

TASQUES 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ S’HA DE 
LLIURAR   

PROFESSOR/ 
PROFESSORA  

CLASSE CORREU ON S’HAN DE LLIURAR LES 
TASQUES 

SOCIALS Mireu o llegiu algun d’aquest links per conèixer millor 

l’Edat Moderna. Podeu triar el que més curiositat us 

faci, si us encanta aquesta època, que segur que sí, 

mireu-los tots! Després feu un resum del vídeo i feu un  

escrit sobre el que més us hagi cridat l’atenció d’aquest. 

 

Edad moderna: humanisme i renaixement. 

Resum del tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4 

https://www.youtube.com/watch?v=FLUedTj1EWw&list=RDCMUCz

Dmu6QviXbf0cbeFBh2_zA&index=2 

Documentals del tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc 

 

● La reforma i la contrareforma . Guerres de 

religió. 

Resum: https://www.youtube.com/watch?v=aiH-p1Qq7z0 

 

Martin Lutero(pel·lícula): 
https://www.youtube.com/watch?v=6tsYbRxjc8o 

● La inquisició: 

Cristòfol Pagès 
Puig 

3A i 3B cpages8@xtec.cat 
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https://www.youtube.com/watch?v=p_wuk8MeQ6E 

● Imprenta de Gutenberg:  

Erase una vez los inventores: 
https://www.youtube.com/watch?v=pu5kI3cDi1M 

Documental: 
https://www.youtube.com/watch?v=5_MFaDr3Tg8 

 

TECNOLOGIA Fes una llista dels aparells tecnològics que utilitzes 
normalment. Pregunta als teus pares, avis, etc.., si 
aquests aparells existien quan ells tenien la vostra 
edat. Pregunta'ls com substituïen la falta d'aquests 
aparells en la seva vida diària. Fes una reflexió de com 
la tecnologia ha canviat les nostres vides. I quins 
aspectes d'aquests canvis consideres que són positius i 
quins negatius. 

Marc Camarasa  mcamar2@xtec.cat 

E. FÍSICA Prepara una dieta sana i equilibrada per a aquests dies 
en què l`activitat que podem realitzar es veu limitada i 
és menor. Intenta seguir-la. 
En el Weeras he pujat una carpeta, que està en l'apartat 
Comunitat - Documents, carpeta amb el nom “Nova 
carpeta” on teniu teoria, informació i una taula per a 
realitzar la dieta correctament. Ànim! 

Saül Grau  3r A -3r B sgrau8@xtec.cat 

OPTATIVA Cultura Clàssica: fes un Power Point sobre els següents 
mites que abans hauràs d’investigar → Mite d’Aracne; 
mite d'Èdip; mite de Pandora. 
 
En el treball has d’incloure una breu descripció del mite 
i fotografies així com una portada general i l'índex. 
 
 
Francès: Feu un vídeo explicant amb què ocupeu el 

Carme Garay 
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cgaray@xtec.cat 
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temps aquest dies de clausura: quels sont vos loisirs ces 
jours enfermés à la maison? 
En el vídeo podeu sortir vosaltres, o utilitzar tècniques 
d’animació, de còmic, de stop motion gravant els 
vostres propis dibuixos i fent una narració,... Hi ha 
moltes aplicacions que poden ajudar-vos per fer un 
vídeo amè, divertit i original: storyboardthat, Pixton, 
Bubblr, Powtoon, Animaker,... 
(Si us avorriu i voleu repassar tot el que hem fet aquest 
trimestre, podeu fer els exercicis del cahier d’activités 
de la pàgina 22 a la pàgina 29). 
 
Emprenedoria:  
En aquests moments de canvis i de reflexions ens veiem 
obligats a aturar-nos i a reinventar-nos. Com a futurs i 
futures emprenedors i emprenedores, abans de 
dissenyar alguna proposta, primer cal que estudieu 
l’entorn.  
En aquest primer pas, us proposo que busqueu una 
iniciativa de col·laboració mútua, comerços o de serveis 
que s’hagin hagut de reinventar o crear de nou, atesa la 
situació excepcional que estem vivint.  
Un cop l’ hagueu trobat, vull que me’n feu un resum, ja 
sigui per escrit o fent un vídeo, fent-ne una explicació i 
compartint la vostra opinió. Trobareu un guió de 
referència que us pot ajudar a organitzar la informació 
que us demano, és important que estigui ben explicada.     
A tall d’exemple us en ofereixo una:  
 

Aida Peces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercè Bertran  
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GUIÓ DE REFERÈNCIA 
1. Qui són?  
La Xarxa de suport mutu de Gràcia s’ha creat aquest 
març 2020 i el seu objectiu és fer front, col·lectivament, 
a la crisi del coronavirus, refent el teixit veïnal. Es tracta 
doncs, d’una comunitat que ofereix recursos i suport 
davant de problemes que s’estan ocasionant aquests 
dies.  
2. Què fan?  
- S’organitzen per recollir mascaretes per al personal 
sanitari. A través de les seves xarxes socials, pengen les 
indicacions de com fer-les, així com també el protocol 
de com s’han d’entregar.  
- Fan una llista de la gent gran que viu sola per saber 
com els poden ajudar. 
- Organitzen propostes lúdiques, a través de la música i 
el cant, per dinamitzar algunes hores del dia.  
3. Com ho fan? 
- Fan la crida a través de perfils i xarxes socials. 
- Criden a l’autoorganització per blocs de pisos i 
comunitats de veïns.  
- Busquen establiments col·laboradors per fer punts de 



recollida.   
4. La meva opinió és... 
-Què en penseu? Creieu que és útil?  
- Creieu que està ben organitzada?  
- Quins valors s’hi entreveuen?  
- Quins aspectes positius en podem treure? 
 
Us animo a que cerqueu iniciatives atractives, originals i 
que us agradin! Ens aquests temps complexos, cal 
reinventar-se i cal desenvolupar un sentiment de 
comunitat, per entre tots i totes fer front a les 
dificultats!  
Ah! Un últim apunt, les iniciatives no cal que les 
busqueu únicament a través del mòbil o l’ordinador, 
existeix la ràdio, feu-la servir! Aquesta, precisament, la 
vaig sentir diumenge a la ràdio!  
 

CASTELLÀ  
TAREA PARA LOS TRES GRUPOS: 
 
Elabora una reflexión personal sobre estos días. En ella 
debe aparecer tu opinión sobre cómo crees que va a 
evolucionar la situación, cómo crees que será el retorno 
al instituto cuando finalice esta etapa o aspectos más 
generales, como por ejemplo, aprendizajes que crees 
que se pueden sacar en este momento o cómo pasas 
los días (rutinas, alternativas). 
 
Es importante que redactes el texto con orden, 
separando los enunciados con los signos de puntuación 
adecuados y las ideas por párrafos según corresponda. 
Además, presta atención a la ortografía y la expresión, 
pues es importante que tu idea llegue clara. Si la 

Xavi Pulido, 
Cristòfol Pagès i 
Susanna 
Fernández  

3r 
aplicat, 
acadèmic 
i 
diversitat  
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redacción está bien escrita, la información que quieras 
que aparezca llegará de una manera mucho más clara. 
 
Siéntete libre de escribir en tu redacción todo aquello 
que creas que pueda ser útil. La extensión deberá ser 
de una página, más o menos. 

 
 

MÚSICA Transcripció d’una partitura: 

Compàs 4/4 

LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) FA (1)SOL(1) LA(1) 
LA(1) SIb (1)SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) 

SOL(1) SOL(1) SOL(1) SOL(1) SOL(1) MI(1) FA(1) 
SOL(1) LA(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) 
SH (1)  

LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) FA (1)SOL(1) LA(1) 
LA(1) SIb (1)SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) 

LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) LA (1) MI (1) FA (1) SOL 
(1) FA (1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH(1) SH 
(1)  

 

Aitor Garrido A i B agarri8@xtec.cat 

 

 

 

 



QUART ESO 

 SETMANA 1 30/03/20 al 3/04/20 DATA LLIURAMENT: 3/04/20 

TASQUES 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ S’HA DE 
LLIURAR  

PROFESSOR/ 
PROFESSORA  

CLASSE CORREU ON S’HAN DE LLIURAR LES 
TASQUES 

SOCIALS 1a tasca: a partir d’aquests links (en podeu trobar 

també pel vostre compte) podreu  investigar les 

causes, el desenvolupament i les 

conseqüències de la 1a Guerra Mundial.  

Després feu un breu escrit sobre aquests tres 

aspectes i quines coses us han cridat més l’atenció 

i que no sabíeu sobre aquesta guerra.  

2a tasca: a partir del que ja sabeu, feu un kahoot 

amb algunes preguntes. Amb el conjunt de totes 

elles, en farem un de conjunt per tot el grup classe. 

Web: 
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/esquema.htm 

Vídeos: 

Causes: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/les-

causes-de-la-primera-guerra-mundial/video/5193117/ 

Resum del tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jfd6VeDHYlY 

Documentals: 
https://www.youtube.com/results?search_query=documental+prim

era+guerra+mundial 

https://www.youtube.com/watch?has_verified=1&v=fEknWEBYj2M 

https://www.youtube.com/watch?has_verified=1&v=fEknWEBYj2M 

Carme Garay 
Cristòfol Pagès 

4tA i 4tB cgaray@xtec.cat 
 
cpages8@xtec.cat 
 

TECNOLOGIA Fes una llista dels aparells tecnològics que utilitzes 
normalment. Pregunta als teus pares, avis, etc.., si 
aquests aparells existien quan ells tenien la vostra 

Marc Camarasa  mcamar2@xtec.cat 
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edat. Pregunta'ls com substituïen la falta d'aquests 
aparells en la seva vida diària. Fes una reflexió de com 
la tecnologia ha canviat les nostres vides. I quins 
aspectes d'aquests canvis consideres que són positius i 
quins negatius. 

INFORMÀTICA Reflexió sobre la importància de les apps aquests dies 

(treball per parelles opcional) 

Aquests dies que cal estar a casa sembla que assoleixen 

major importància les TIC amb tota classe d’apps i programes 

que ens permeten comunicar-nos amb l’exterior i evitar la 

sensació d’aïllament. 

La gent li escriu o parla amb les persones amb qui no pot fer-

ho personalment, fa videoconferències, busca informació i 

notícies, ofereix o demana ajuda, publica vídeos, compra en 

línia, comparteix memes, descobreix noves apps, juga en 

xarxa, aprèn a fer mascaretes casolanes, etc. 

Fes una reflexió sobre el paper de les TIC, les tecnologies de 

la informació i la comunicació al teu entorn en aquests 

moments. 

Expressa lliurement el que en penses. Algunes preguntes guia 

per ajudar-te...: 

- Quina importància tenen l’ús del mòbil, de les apps i de les 

xarxes socials per a tu en aquests moments? 

- Quines apps, programes o xarxes socials estàs fent servir 

més i per a què**? Creus que tothom fa el mateix? Hi ha 

diferències per edat, sexe, nivell econòmic o cultural...? 

** Per a comunicar-te, per a publicar continguts, per a 

informar-te, per a entreteniment, per a oferir o demanar ajuda 

a altres, etc.)?  

- Quins usos de les TIC creus que són els més importants en 

aquests moments per a tu i per a la societat en general? 

- Coneixes alguna app promoguda per l’administració per a la 

lluita contra el COVID-19? Quina utilitat té? 

- Té algun cost per a tu l’ús d’aquestes apps? Inclouen 

Ferran Vercher  fvercher@gmail.com 
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publicitat? 

Enllaços d’interès: les apps i la salut 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-

ncov/stop-covid19-cat/ 

 

https://www.vallhebron.com/ca/lactualitat-del-

campus/aplicacions-

recomanades?_ga=2.95213272.513984334.1585168004-

1149741998.1585168004 

                                                                    

Si t’és possible comparteix les reflexions amb un altre 

company/a de l’optativa d’informàtica, poseu en comú les 

reflexions de cadascú i trieu les més importants, ordenant-les 

segons la seva importància. 

Podeu treballar en un Document al Drive compartit, després 

el compartiu amb mi (ferran2046@gmail.com). 

FRANCÈS Vous avez vu un film (une série) hier soir. Vous avez 
adoré. Vous écrivez un courriel à un ami (180 mots) 
pour lui raconter et lui suggérer comme une bonne 
option pour passer son temps ces jours où l’on doit 
rester enfermés chez nous à cause du coronavirus. 
Les étapes ci-dessous vous aident à construire votre 
récit: 

1. De: 
2. Pour: 
3. Objet: 
4. Formule de politesse (pour saluer) 
5. Petite introduction: Comment il passe ces jours 

et comment vous les passés vous. 
6. Idée générale: Hier soir, j’ai vue… 
7. Description du film et pourquoi le voir 
8. Conseil: Si j'étais toi… 
9. Salutation et signature 

Aida Peces 4tA-B apeces@xtec.cat 
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E. FÍSICA Prepara una dieta sana i equilibrada per a aquests dies 
en què l’activitat que podem realitzar es veu limitada i 
és menor. Intenta seguir-la. 
En el Weeras he pujat una carpeta, que està en l'apartat 
Comunitat - Documents, carpeta amb el nom “Nova 
carpeta” on teniu teoria, informació i una taula per a 
realitzar la dieta correctament. Ànim! 

Saül Grau 4t A- 4t B sgrau8@xtec.cat 
 

CASTELLÀ TAREA PARA LOS TRES GRUPOS: 
 
Elabora una reflexión personal sobre estos días. En ella 
debe aparecer tu opinión sobre cómo crees que va a 
evolucionar la situación, cómo crees que será el retorno 
al instituto cuando finalice esta etapa o aspectos más 
generales, como por ejemplo, aprendizajes que crees 
que se pueden sacar en este momento o cómo pasas 
los días (rutinas, alternativas). 
 
Es importante que redactes el texto con orden, 
separando los enunciados con los signos de puntuación 
adecuados y las ideas por párrafos según corresponda. 
Además, presta atención a la ortografía y la expresión, 
pues es importante que tu idea llegue clara. Si la 
redacción está bien escrita, la información que quieras 
que aparezca llegará de una manera mucho más clara. 
 
Siéntete libre de escribir en tu redacción todo aquello 
que creas que pueda ser útil. La extensión deberá ser 
de una página, más o menos. 
 

Xavi Pulido 
Laura Arco 

acadèmic
,aplicat i 
diversitat 

xpulido@xtec.cat  
 
larco@xtec.cat  

BIOLOGIA 1. Fes una recerca sobre l’estructura bàsica i el 
material genètic que constitueix els virus. 
Identifica les parts bàsiques de la seva 
estructura. Esbrina com es classifiquen els virus 
i descriu els tipus existents coneguts. Descriu el 

Sergi Garcia 4tA i 4t B sergigarcialuque@yahoo.es 
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material genètic que presenta cada un dels 
tipus bàsics. 
 

2. Fes un glossari de termes definits amb les teves 
paraules el més exhaustiu possible a partir del 
text redactat. 
 

3. Compara l’estructura del material genètic de les 
nostres cèl·lules amb la que constitueix el virus 
Covid-19. Assenyala les diferències i similituds. 

 

ECONOMIA A la carpeta del weeras trobaràs una carpeta 
anomenada confinament. Dintre hi ha una pràctica.  

Isacar Roca 4t A i B iroca20@xtec.cat 
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