
 

 
 

DARRERES TASQUES: EN AQUESTA OCASIÓ TENIU MÉS TEMPS 
QUINZENA DEL 8/06 AL 19/06 

 
 
Benvolguts i benvolgudes alumnes, 
 
Us fem una proposta de les últimes tasques que us enviem, en aquesta ocasió i donat que el trimestre ja ha finalitzat us donem més temps i us 
les proposem per la darrera quinzena del curs, esperem que hagueu fet un bon treball en les tasques anteriors. 
 
Què us demanem ara? 
 

1. Els que hagueu de preparar-vos per a l’avaluació extraordinària treballeu en allò que no hagueu assolit a partir de les indicacions que us 
faci el professorat de la matèria. 
 

2. Els que no teníeu recuperacions a fer o bé els que ja hagueu recuperat, us recomanem que treballeu en aquestes propostes de 
tasques. 

 
 
Com veureu encara hi sou a temps per presentar-vos al IV Concurs de fotografia matemàtica, us animem a participar-hi!!!!!!!!!!!! 
 
 
Molts ànims i fins aviat!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 



 

  



 

 
 

PRIMER ESO 
 SETMANA  08/06 AL 19/06  

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  
T’atreveixes a viatjar a una civilització 
llunyana? 
 
A continuació tens un document que t’explica allò 
que anem a treballar aquesta setmana: 
 
https://drive.google.com/file/d/1L3cSIqlmqrXflfmZO
LfEFvvR5Cgg5QjJ/view?usp=sharing 
 
Ara tens l’ajuda que necessites per tal de fer la 
tasca com s’ha indicat en el document anterior :) 
 
https://drive.google.com/file/d/1t7CtwZURxeAZKqIr
Ru6EPe8hRoZaALbm/view?usp=sharing 
 
Aquesta tasca va adreçada a TOT el grup! 
 
Ànims que ens queda gairebé res ! (^.^) 
 

Carme Garay 
Aitor Garrido  

1r A 
1r B 

cgaray@xtec.cat 
agarri8@xtec.cat  

TECNOLOGIA Targetes 9 i 10 de l’Scratch 
 
L’enllaç a les targetes: 
https://www.scratchcatala.com/noticies/targetes-scratch-
en-catala 

Ferran Vercher 1r A i1r 
B 

ferran2046@gmail.com 
 

https://drive.google.com/file/d/1L3cSIqlmqrXflfmZOLfEFvvR5Cgg5QjJ/view?usp=sharing
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mailto:cgaray@xtec.cat
mailto:agarri8@xtec.cat
https://www.scratchcatala.com/noticies/targetes-scratch-en-catala
https://www.scratchcatala.com/noticies/targetes-scratch-en-catala
mailto:ferran2046@gmail.com


E. FÍSICA La tasca consisteix en preparar una sessió 
personal. Es tracta de preparar una gimcana a la 
platja, de 60 min. 
 
Recordeu que la sessió té 3 parts (els temps els 
podeu variar en funció de la proposta que hi feu) 
 
1- Escalfament (no menys de 15 min.) 
2- Part principal (35 min.) 
3- Tornada a la calma (10 min.) 
 
Com bé sabeu, l’escalfament és la part més 
important de la sessió. 
Espero que sigueu originals en les propostes. 
Ànims!!!!!!!!!!! 
 

Saül Grau 1rA -1rB sgrau8@xtec.cat 

OPTATIVA Voir le film Kirikou: 
https://www.youtube.com/watch?v=uk7NmlbVu
cQ 
Envoyez moi un petit texte en m’expliquant si        
vous avez aimé ou non le film. Quel a été votre           
scène préférée et pourquoi? 
 
Esports amb implements:  
 
M’agradaria que en un full, escrivíssiu les vostres        
propostes de millora, de cara al proper curs en         
aquesta matèria, és a dir, el que deixarem tal i com           
està, i el que canviarem per tal de millorar i fer més            
atractiva la matèria. 
 
TEATRE: 
 
Us presento les  
Jornades joves de creació artística - teatre | Teatre         
Lliure | Barcelona 

Aida Peces  
 
 
 
 
 
 
Saül Grau  
 
 
 
 
 
 
 
Jari 
 
 
 
 

1rA -1rB 
 
 
 
 
 
 
1rA -1rB 
 
 
 
 
 
 
 
1rA i 1rB 
 
 
 
 

apeces@xtec.cat 
 
 
 
 
 
 
sgrau8@xtec.cat  
 
 
 
 
 
 
 
Jari mjariod2@xtec.cat 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uk7NmlbVucQ
https://www.youtube.com/watch?v=uk7NmlbVucQ
mailto:apeces@xtec.cat
mailto:sgrau8@xtec.cat
mailto:mjariod2@xtec.cat


Els dies 27 i 28 de maig havien de tenir lloc al            
Teatre Lliure les VIII Jornades Joves de Teatre,        
una iniciativa de l'Institut Municipal d'Educació de       
Barcelona (IMEB) que compta des de fa 8 anys         
amb la col·laboració del Teatre Lliure. Jornades       
joves de creació artística - teatre 

La pandèmia ha obligat a suspendre’n les       
representacions, però els alumnes dels instituts      
barcelonins Les Corts, Barri Besòs, Salvat      
Papasseit, Montserrat, Vall d’Hebron, Costa i      
Llobera, Quatre Cantons, Icària, Flos i Calcat,       
Jaume Balmes, Menéndez y Pelayo i Doctor       
Puigvert, que hi participen des de l'inici de curs, no          
han aturat el projecte. 

El 4 de juny han presentat un vídeo sobre el procés           
de preparació de les Jornades Joves al llarg del         
curs escolar, a partir de la recollida d'imatges del         
treball que els diferents grups van fer fins al         
moment del confinament i de la continuïtat que        
molts d’ells van fent de manera virtual a través del          
canal youtube. 

Us convido a veure’l Escena pilot- Història d'un        
inici i a escriure un petit text expressant què us ha           
aportat a vosaltres el fet de fer l'optativa de teatre          
durant aquest curs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALÀ Recordeu que la tasca de la setmana 8 era la 
confecció de la pàgina principal d’un blog dedicat a 
la teva sèrie favorita? 
Doncs bé, ara la tasca serà omplir de contingut 
aquest blog. Com?  

Jari (ordinària) 
 
Laura Arco 
(diversitat) 

1r A i B mjariod2@xtec.cat 
  
larco@xtec.cat 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/general/el-lliure-amb-limeb
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/qui-som-i-que-fem
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https://iecostaillobera.wordpress.com/
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http://www.4cantons.cat/
http://www.instituticaria.cat/
https://agora.xtec.cat/iesflosicalcat/
https://www.jaumebalmes.net/
https://institutmenendezypelayo.cat/
https://agora.xtec.cat/iesdrpuigvert/
https://agora.xtec.cat/iesdrpuigvert/
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Doncs fent entrades dels actors, les actrius, els 
capítols, les teves escenes preferides, la banda 
sonora… 
Pots explicar un munt de coses...Per això serveix 
un blog! 
La tasca consisteix en això, en fer conèixer al món 
tot allò que voleu explicar de la sèrie que més us 
ha agradat.  
 
Us tornem a adjuntar l’enllaç: 
 
 
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLn
v1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp
=sharing 
 
Dues coses a tenir en compte: 
 

1. Hi ha alumnes que no van poder crear el 
blog perquè blogs.cat va deixar de 
funcionar. Si aquest és el vostre cas, durant 
aquestes dues setmanes haureu de fer, per 
una banda, la creació del blog, i per l’altra, 
omplir-la de contingut. 

2. Si fins i tot i així continues tenint problemes, 
en comptes del blog, redacta el contingut 
del blog en un document de Word. 

 
Alumnat diversitat: 
Recordeu que si no heu fet el blog, heu de gravar 
un vídeo explicant la tasca anterior de la vostra 
sèrie preferida. Amb una durada d’un minut és 
suficient. 
 

https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing


MÚSICA Identificació auditiva. Busca peces o fragments 
musicals que t’evoquin: felicitat, malenconia, 
tristesa, serenitat i tensió.  
Hauràs de buscar 1 peça o fragment musical per a 
cada sentiment (5 en total).  
Important: Per a realitzar aquesta activitat els 
instruments protagonistes de cada peça/fragment 
escollit hauran de ser de la família de CORDA. 
Amb les teves paraules justifica per què has 
escollit aquest fragment o peça.  
Quins recursos ha utilitzat el/la compositor/a per 
reflectir aquesta sensació? 
·  

 

Aitor Garrido 1rA i 1r 
B 

agarri8@xtec.cat 

 

  



 

 

SEGON ESO 
 SETMANA  08/06 AL 19/06  

TASQUES 
MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ 

S’HA DE LLIURAR  
PROFESSOR/ 
PROFESSORA  

CLASS
E 

CORREU ON S’HAN DE 
LLIURAR LES TASQUES 

SOCIALS  
Com va evolucionar… 
 
A continuació teniu l’enllaç que us explica la tasca 
que heu de fer: 
 
https://drive.google.com/file/d/1nIHJTwhY5aelw1x2
nK_T4BXSwrEra49r/view?usp=sharing 
 
Als alumnes del grup de diversitat mitjançant 
aquest enllaç trobareu la tasca: 
 
https://drive.google.com/file/d/1BMKuA2XswMWkb
wSg3ElUsEmxMLva0U9N/view?usp=sharing 
 
Ànims que no ens queda gairebé res ! (^.^) 
 

Carme Garay 2n A i B cgaray@xtec.cat  

TECNOLOGIA Targetes 9 i 10 de l’Scratch 
 
L’enllaç a les targetes: 
https://www.scratchcatala.com/noticies/targetes-scratch-
en-catala 

Ferran Vercher 2nA i 
2nB 

ferran2046@gmail.com 
 

E. FÍSICA La tasca consisteix en preparar una sessió 
personal. Es tracta de preparar una gimcana a la 
platja, de 60 min. 
 

Saül Grau 2n A 
-2nB 

sgrau8@xtec.cat 
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Recordeu que la sessió té 3 parts (els temps els 
podeu variar en funció de la proposta que hi feu) 
 
1- Escalfament (no menys de 15 min.) 
2- Part principal (35 min.) 
3- Tornada a la calma (10 min.) 
 
Com bé sabeu, l’escalfament és la part més 
important de la sessió. 
Espero que sigueu originals en les propostes. 
Ànims!!!!!!!!!!! 
 

OPTATIVA Francès: 
 
Voir le film (2 à en choisir 1) 

1.  Kirikou: 
https://www.youtube.com/watch?v=uk7NmlbVu
cQ 

2. El Juego (Le jeu): si vous avez Netflix 
Mieu si vous la voyez en français. 

 
Dites moi, sur un document de Google, si vous         
avez aimé le film et pourquoi. 
Faites une description d’un des personnages et       
quelle est sa relation avec d’autres      
personnages du film. 
 
Comprensión Lectora: 
 
Ya estamos en la recta final del curso, por lo          
que es momento de echar la vista atrás para ver          
todo lo que hemos aprendido; es por ello que         
os pido un resumen sobre vuestra opinión de la         
asignatura. 
 

 
Aida Peces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavi Pulido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2nA i 
2nB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2nA i 
2nB 
 
 
 
 
 
 
 

 
apeces@xtec.cat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xpulido@xtec.cat 
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En vuestro escrito debéis redactar de la mejor        
manera posible -y, sobre todo, sin faltas de        
ortografía- aquellos puntos tanto positivos     
como negativos de la optativa de Comprensión       
Lectora. Algunos de los aspectos que pueden       
aparecer en vuestra tarea son, por ejemplo,       
cómo se ha desarrollado la asignatura, qué os        
han parecido las explicaciones y/o los      
ejercicios, cómo mejoraríais la optativa o qué       
puntos directamente no os han gustado. 
 
La crítica constructiva, aquella que te menciona       
los aspectos a mejorar, es una herramienta       
muy interesante para intentar cambiar según      
qué cosas que a veces pensamos que hacemos        
bien. Otro punto de vista es necesario, y cuál         
mejor que el vuestro. 
 
Me interesa mucho vuestra opinión y tengo       
muchas ganas de leerla. Repito: por favor,       
revisad las faltas antes de enviar la tarea. 
 
¡Un cariñoso gran abrazo para todas y todos! 
 
 
TEATRE: 
Us presento les  
Jornades joves de creació artística - teatre | Teatre         
Lliure | Barcelona 
Els dies 27 i 28 de maig havien de tenir lloc al            
Teatre Lliure les VIII Jornades Joves de Teatre,        
una iniciativa de l'Institut Municipal d'Educació de       
Barcelona (IMEB) que compta des de fa 8 anys         
amb la col·laboració del Teatre Lliure. Jornades       
joves de creació artística - teatre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2nA i 
2nB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mjariod2@xtec.cat  
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La pandèmia ha obligat a suspendre’n les       
representacions, però els alumnes dels instituts      
barcelonins Les Corts, Barri Besòs, Salvat      
Papasseit, Montserrat, Vall d’Hebron, Costa i      
Llobera, Quatre Cantons, Icària, Flos i Calcat,       
Jaume Balmes, Menéndez y Pelayo i Doctor       
Puigvert, que hi participen des de l'inici de curs, no          
han aturat el projecte. 

El 4 de juny han presentat un vídeo sobre el procés           
de preparació de les Jornades Joves al llarg del         
curs escolar, a partir de la recollida d'imatges del         
treball que els diferents grups van fer fins al         
moment del confinament i de la continuïtat que        
molts d’ells van fent de manera virtual a través del          
canal youtube 

Us convido a veure’l Escena pilot- Història d'un        
inici i a escriure un petit text expressant què us ha           
aportat a vosaltres el fet de fer l'optativa de teatre          
durant aquest curs.  

 
CASTELLÀ 
 
 
 
 
 

 La tarea que os proponemos no se basa ni en 
una comprensión ni en la interpretación de 
cualquier imagen o vídeo; ahora es momento 
de que vuestra inspiración salga a relucir. 
 
Hemos pensado que redactéis un discurso de 
bienvenida de cara al siguiente curso. Para ello, 
pensad que sois delegadas o delegados de 
vuestra clase o miembros del profesorado. El 
contenido del discurso deberá estar dirigido a 
todo el instituto y, por tanto, deberéis cuidar 
tanto la forma como el contenido. Debe 
contener, además de una reflexión sobre la 

Xavi Pulido 2nA 
 
Carmen 
Maldonado 2nB 
 
Aitor Garrido  
(diversitat) 

2nA i 
2nB 

xpulido@xtec.cat 
 
 
mmaldon5@xtec.cat  
 
  
agarri8@xtec.cat 
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nueva bienvenida, algunos consejos sobre 
cómo será el curso y qué proponéis para 
controlar la situación y la convivencia después 
de la situación vivida. 
 
Tenemos muchas ganas de leer lo que nos 
proponéis. ¡Un cariñoso abrazo para todas y 
todos! 
 
 

 

  



 

TERCER ESO 
 SETMANA  08/06 AL 19/06  

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 Dona i ciència 
 
El nom de molt poques dones han passat a la història, 
mentre que segurament coneixes a molts més homes 
científics, així com les seves aportacions a la ciència. 
 
Fes una recerca de les dones científiques al llarg de la 
història i tria un mínim de 10. 
 
Amb aquesta informació, elabora una presentació 
digital en prezzi o power point amb les dades més 
importants de cadascuna. 
 
Cada científica tindrà l’espai d’una diapositiva on 
haurà de constar com a mínim, la informació següent: 

- fotografia 
- dades biogràfiques 
- aportació a la ciència 
- dificultats que va tenir pel fet de ser dona 

 
També cal incloure una diapositiva a l’inici de la 
presentació amb el títol i el vostre nom, cognom, curs 
i grup. 
 
Al final de la presentació, cal incloure una diapositiva 
amb les vostres reflexions contestant:  

- Quines raons creus que expliquen el fet que les 
dones hagin rebut menys distincions en l’àmbit 

Desirée Andrés 3rA i 3r B desireepdb@gmail.com 



científic al llarg de la història? 
 

- Quins aspectes creus que han canviat respecte 
al fet de ser dona i dedicar-se a la ciència en 
l'actualitat? 
 

- Què és l’androcentrisme? Els estereotips de 
gènere? I el rol de gènere? 

 
Cal enviar les presentacions digitals per correu 
electrònic. 

BIOLOGIA La tasca l’heu de fer en línia. Es tracta d’un recurs 
educatiu per aprendre de manera entretinguda allò 
més bàsic sobre el nostre increïble sistema 
nerviós. 
 
Entreu a l’enllaç següent: 
https://ambientech.org/conoce-el-sistema-nervioso-
a-fondo 
 
I feu les activitats de la part 1: “Conoce los 
principios básicos del cerebro y el sistema 
nervioso” 
 
Un cop les tingueu fetes, escriviu un text on feu 
constar el que heu après sobre el sistema nerviós, 
fent èmfasi en els conceptes claus més importants. 
 
  

Sergi Garcia  3r A/B sergigarcialuque@yahoo.es 
 

ANGLÈS La tasca consisteix en fer una fitxa tècnica sobre 
una pel·lícula de la vostra elecció. 

Irene Zambrano 3r A i B izambran@xtec.cat 
 

https://ambientech.org/conoce-el-sistema-nervioso-a-fondo
https://ambientech.org/conoce-el-sistema-nervioso-a-fondo
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Haureu de visualitzar el film en versió original (si ho 
necessiteu subtitulada, preferiblement en  anglès) i 
omplir els diferents apartats de la fitxa. 
 
La  fitxa tècnica ha de donar, com a mínim, 
aquesta informació:  

● Títol 
● Direcció film 
● País (de producció) 
● Any (de producció) 
● Duració 
● Gènere 
● Guió 
● Productors 
● Repartiment 
● Sinopsis (petit resum de 5-6 línies sense fer 

“spoilers”) 

Utilitzeu el diccionari www.wordreference.com!! 

Heu de fer-la en un document google i compartir-la 
amb mi (Irene)  

Enjoy the movie!!! 

 
ALUMNES AMB PI d’anglès (llibre diferent): 
envia’m un email i et donaré la teva tasca 
personalitzada. Thanks! 
 

CATALÀ Recordeu que la tasca de la setmana 8 era la 
confecció de la pàgina principal d’un blog dedicat a 
la teva sèrie favorita? 
Doncs bé, ara la tasca serà omplir de contingut 
aquest blog. Com?  
Doncs fent entrades dels actors, les actrius, els 
capítols, les teves escenes preferides, la banda 
sonora… 

Anna Salla (grup 
acadèmic) 
 
Jari (grup 
aplicat) 
 
 

3rA i 3rB Anna Salla asalla@xtec.cat 
 
 
 
Jari mjariod2@xtec.cat 
 
 
Mercè mbertr66@xtec.cat 

http://www.wordreference.com/
mailto:asalla@xtec.cat
mailto:mjariod2@xtec.cat
mailto:mbertr66@xtec.cat


Pots explicar un munt de coses...Per això serveix 
un blog! 
La tasca consisteix en això, en fer conèixer al món 
tot allò que voleu explicar de la sèrie que més us 
ha agradat.  
 
Us tornem a adjuntar l’enllaç: 
 
 
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLn
v1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp
=sharing 
 
Dues coses a tenir en compte: 
 

1. Hi ha alumnes que no van poder 
crear el blog perquè blogs.cat va 
deixar de funcionar. Si aquest és el 
vostre cas, aquestes dues setmanes 
haureu de fer, per una banda, la 
creació del blog, i per l’altra, 
omplir-la de contingut. 
 

2. Si fins i tot i així continues tenint 
problemes, en comptes del blog, 
redacta el contingut del blog en un 
document de Word. 

 
La tasca és la mateixa per als 3 grups! 
 

Mercè (grup 
diversitat) 
 
 

MATEMÀTIQUES 3r ESO  BLOCS A TREBALLAR: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL, GEOMETRIA 

 

Si opteu per presentar-vos al IV CONCURS DE 

FOTOGRAFIA MATEMÀTICA, consulteu aquest enllaç: 

Gemma 
Santacana 
(acadèmic) 
 
Isacar Roca 
(aplicat) 

3A i 3B Inés Olmos:  
iolmos@xtec.cat 
 
Isacar Roca 
iroca20@xtec.cat 
 

https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
mailto:iolmos@xtec.cat
mailto:iroca20@xtec.cat


 

https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaC

LC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing 

 

Si aneu a fer la tasca, cliqueu al següent enllaç per 

accedir al document de treball: 

https://drive.google.com/file/d/1F0mgS4Z9ZLBY2yaCh_

YypkMULDRUXsHS/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. 

 

 
Inés Olmos 
(diversitat) 

Gemma Santacana 
gsantaca@xtec.cat 
 

CVE  
En aquesta ocasió us recomano la pel·lícula      
i el documental que narren la vida del       
fotògraf català Francesc Boix, nascut a     
Barcelona el 1920 i mort a París l'any 1951.        
Després de la Guerra Civil Espanyola, l'exili      
el va portar, juntament amb 7.000 espanyols      
més, al camp de concentració de      

   

Jari 3rA i 3rB mjariod2@xtec.cat 
 

https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaCLC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaCLC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0mgS4Z9ZLBY2yaCh_YypkMULDRUXsHS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0mgS4Z9ZLBY2yaCh_YypkMULDRUXsHS/view?usp=sharing
mailto:gsantaca@xtec.cat
mailto:mjariod2@xtec.cat


Mauthaussen. Allà va ser destinat al     
laboratori fotogràfic, del qual va treure     
clandestinament més de 2.000 fotografies,    
en una operació de resistència insòlita en la       
història de la repressió nazi. Després de      
l'alliberament, Boix va aportar algunes     
d'aquestes fotografies al procés de    
Nuremberg, com a prova acusatòria contra     
importants membres de la cúpula militar del      
III Reich. 
 
Espero que en gaudiu! 

 

 

 

El fotògraf de Mauthausen - Pel·lícules  

Francesc Boix: Un fotògraf a l'infern 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-gran-pellicula/el-fotograf-de-mauthausen/video/6043829/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/documental/francesc-boix-un-fotograf-a-linfern/video/6044955/


 

 

 

QUART ESO 
 SETMANA  08/06 AL 19/06  

TASQUES 
MATÈRIA DESCRIPCIÓ DE LA TASCA I FORMAT EN QUÈ 

S’HA DE LLIURAR 
PROFESSOR/ 
PROFESSORA  

CLASS
E 

CORREU ON S’HAN DE 
LLIURAR LES TASQUES 

FÍSICA I QUÍMICA Del llibre, llegir pàg. 125 (Caiguda lliure i llançament 

vertical) fer l’exemple resolt 5.  

Fer a la llibreta les activitats 20 de la pàg. 125, activitat 

7 de la pàg. 138 i activitat 17 de la pàg. 139. Enviar les 

fotografies d’aquests problemes per e-mail. 

A l’activitat 17 cal tenir en compte: 

- Hi ha velocitat inicial, ja que el globus porta una 

velocitat en el moment de deixar caure el sac. 

- Obtenim una equació de 2n grau, la solució 

vàlida de la qual serà la positiva. 

Recordar fer tots els passos, incloent el caixetí de 

dades, dibuixos o esquemes, fórmules, procediments 

matemàtics i unitats. 

Desirée Andrés 4tA i 
4tB 

desireepdb@gmail.com 

LLATÍ  
En què creien els romans ?? 
 
A continuació teniu l’enllaç on s’indica la tasca: 

Carme Garay 4t A i B cgaray@xtec.cat  

mailto:cgaray@xtec.cat


 
 
https://drive.google.com/file/d/1PPRHETwP_MvYqt
Ivo8xTFH1emYdpcfLB/view?usp=sharing 
 
La tasca va adreçada a tot el grup. 
 
Ànims que no queda gairebé res ! (^.^) 

VISUAL I 
PLÀSTICA 

QUÈ TREBALLAREM?: EL RITME VISUAL 
 
Al disseny és molt habitual treballar amb 
composicions de unitats de dibuix que es van 
repetint creant un ritme.  
 
Ara anem a fer una composició de ritmes visuals 
(repetició d'un mateix element per crear una 
composició dinàmica i rítmica). 
 
No solament és un recurs del disseny. Hi ha molts 
artistes com Andy Warhol que utilitzen aquest 
recurs. 
 
Pensa en un llibre, poema o cançó per inspirar-te! 
 
Tens aquí tota la informació del treball. 

Inés Olmos 4tA i 
4tB 

 iolmos@xtec.cat 

https://drive.google.com/file/d/1PPRHETwP_MvYqtIvo8xTFH1emYdpcfLB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPRHETwP_MvYqtIvo8xTFH1emYdpcfLB/view?usp=sharing
mailto:iolmos@xtec.cat


https://drive.google.com/file/d/1ZGwpAhSrPpysw6b
W7PPMrzMT0W7ugLDy/view?usp=sharing 
 
Ja tinc ganes de veure les vostres composicions!! 
Endavant! 
 
Si tens qualsevol dubte, escriu-me. 
 

ANGLÈS La tasca consisteix en fer una fitxa tècnica sobre 
una pel·lícula de la vostra elecció. 
Haureu de visualitzar el film en versió original (si ho 
necessiteu subtitulada, preferiblement en  anglès) i 
omplir els diferents apartats de la fitxa. 
 
La  fitxa tècnica ha de donar, com a mínim, 
aquesta informació:  

● Títol 
● Direcció film 
● País (de producció) 
● Any (de producció) 
● Duració 
● Gènere 
● Productora 
● Guió 
● Productors 
● Productors executius 
● Repartiment 
● Sinopsis  (petit resum de 5-6 línies sense fer 

“spoilers” 

Utilitzeu el diccionari www.wordreference.com!! 

Heu de fer-la en un document google i compartir-la 
amb la vostra professora d’anglès (Irene o Isabel)  

Enjoy the movie!!! 

Isabel Rovira 
 
Irene Zambrano 

4t A i B Isabel Rovira: irovira8@xtec.cat 
 
Irene Zambrano: 
izambran@xtec.cat 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZGwpAhSrPpysw6bW7PPMrzMT0W7ugLDy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGwpAhSrPpysw6bW7PPMrzMT0W7ugLDy/view?usp=sharing
http://www.wordreference.com/
mailto:irovira8@xtec.cat
mailto:izambran@xtec.cat


 
CATALÀ Recordeu que la tasca de la setmana 8 era la 

confecció de la pàgina principal d’un blog dedicat a 
la teva sèrie favorita? 
Doncs bé, la tasca ara serà omplir de contingut 
aquest blog. Com?  
Doncs fent entrades dels actors, les actrius, els 
capítols, les teves escenes preferides, la banda 
sonora… 
Pots explicar un munt de coses...Per això serveix 
un blog! 
La tasca consisteix en això, en fer conèixer al món 
tot allò que voleu explicar de la sèrie que més us 
ha agradat.  
 
Us tornem a adjuntar l’enllaç: 
 
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLn
v1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp
=sharing 
 
Dues coses a tenir en compte: 
 

1. Hi ha alumnes que no van poder 
crear el blog perquè blogs.cat va 
deixar de funcionar. Si aquest és el 
vostre cas, aquestes dues setmanes 
haureu de fer, per una banda, la 
creació del blog, i per l’altra, 
omplir-la de contingut. 
 

2. Si fins i tot i així continues tenint 
problemes, en comptes del blog, 
redacta el contingut del blog en un 
document de Word. 

 

Anna Salla, 
Cristòfol Pagès 
i Susanna 
Fernández 

4t 
acadèmi
c,aplicat 
i 
diversit
at 

Susanna Fernández: 
sferna92@xtec.cat 
 
Anna Salla: asalla@xtec.cat 
 
Cristòfol Pagès: 
cpages8@xtec.cat 
 
 

https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18fl3EjOaRLnv1YScy6hSo6GeHFw8Y8VVbucjwVCjNFk/edit?usp=sharing
mailto:sferna92@xtec.cat
mailto:asalla@xtec.cat
mailto:cpages8@xtec.cat


La tasca és la mateixa per als 3 grups! 
 

MATEMÀTIQUES 4t  ESO  BLOCS A TREBALLAR: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL, GEOMETRIA 

Si opteu per presentar-vos al IV CONCURS DE 

FOTOGRAFIA MATEMÀTICA, consulteu aquest enllaç: 

 

https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaC

LC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing 

 

Si aneu a fer la tasca, cliqueu al següent enllaç per 

accedir al document de treball: 

 

https://drive.google.com/file/d/1aykcn0PUdkZrqBG75b

hKd_EcLpSETO4h/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. 

 

Gemma  
Santacana 
(acadèmic) 
 
Isacar Roca 
(aplicat) 

4A i 4B Gemma Santacana 
gsantaca@xtec.cat 
 
 
Isacar Roca 
iroca20@xtec.cat 
 

CVE Arribem al final del camí de l’ESO i és moment de 
mirar enrere i fer balanç, per això en aquesta 

Laura Arco 4t A i B Laura Arco: larco@xtec.cat 

https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaCLC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yRJ1RRh1YOBaX7vaCLC--eRfmo58uqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aykcn0PUdkZrqBG75bhKd_EcLpSETO4h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aykcn0PUdkZrqBG75bhKd_EcLpSETO4h/view?usp=sharing
mailto:gsantaca@xtec.cat
mailto:iroca20@xtec.cat


darrera tasca et demano que m’expliquis quins han 
estat per a tu els tres grans aprenentatges 
d’aquesta etapa (poden ser del curs i la situació 
que vulguis: classe, excursió, pati...). És important 
que em posis en context i que parlis de les 
persones implicades. No oblideu que el professorat 
aprenem amb vosaltres dia a dia. Sort i endavant! 
Us trobarem a faltrar!!!!!!! 

 


