
 

1r ESO 
 PROPOSTA DE TASQUES 

Llengua Catalana  
-Fer el text narratiu o poesia que ja teníeu de deures. 
-Repassar ortografia al web Enxaneta: http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3 
-Fer dictats en línia: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/ 
Els que no disposeu de connexió a Internet, llegiu i a casa que us facin dictats 
 

Llengua Castellana  

-Leer un libro que te guste, al menos durante 30 minutos al día. 

-Hacer un dictado con el padre/ madre/ tutor de la b y la v. 

-Coger el artículo de una revista, libro o periódico y, como hicimos con las diapositivas en clase, subrayar los determinantes, los 

sustantivos y los adjetivos. 

 

Llengua Anglesa  
Hi guys!! 
As we are going to stay some days at home and we had started dealing with food vocabulary, why don’t we take advantage of 

that?. 

-Finish the worksheet on food vocabulary you have. 
-Here are some exercises to learn, revise and practice food vocabulary you can do 

1) Write a recipe for your favourite food. Don’t forget to write the name of the recipe, the ingredients and the 

procedure. You can add some pictures. Remember to use imperatives and sequencing words (First, Then, After that, 

Next, Finally…). 

Cooking verbs you can use: add, chop, cook, heat, mix, cut, fry, beat, bake, boil, peel, grate….. 

Kitchen utensils you can mention: mixing bowl, frying pan, spatula, strainer,cutting board, pan, grater, whisk, peeler…. 

  

 

http://enxaneta.info/activitats/accentuacio/3
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/


 

 

 

2) Make a short video of your recipe. We can run a recipe video contest when we are back to school!! Upload your 

video to this link. 

http://bit.ly/1AVideoRecipes 

http://bit.ly/1BVideoRecipes 

http://bit.ly/1CVideoRecipes 

  

Here is a model. Complete the recipe demonstration with the correct form of the words in the box. 

 

 

add   chop   cook   
heat   make   mix   

need   show 

  

  

              Today, I ’m making a tasty ham omelette. Let me (1) _______________ you the ingredients. We (2) _______________  
              eggs, ham, onion, oil, salt and pepper. First, I (3) _______________ 

the onion into small pieces. Then, I (4) _______________ the oil in a pan. 

Next, I (5) _______________ the onion in the oil for about five minutes. Now, I (6) _______________ the eggs with the 

ham, salt and pepper. Finally, I (7) _______________ the egg mixture to the pan. 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1AVideoRecipes
http://bit.ly/1BVideoRecipes
http://bit.ly/1CVideoRecipes


 

 

  

3) If you have access to the internet, here are some useful websites 

       

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/recipe 

https://en.islcollective.com/video-lessons/french-toast-recipe 

https://en.islcollective.com/video-lessons/ratatouille-easy-cooking-vocabulary 

  

4) Imagine your house is like a restaurant these days. Think about the dishes you cook  this week and write down a 

menu.  Design a menu layout. 

Include: Starters, Main Courses, Desserts, Drinks 

  

5) Why don`t you watch the movie Ratatouille in English? It’s great for food vocabulary. 

 Keep safe  and improve your English!!! 

 

Llengua Francesa  
Us animo a fer un CÒMIC imitant els autors, de parla francesa, d’Asterix i Obelix, Tintin, Els barrufets… Podeu crear els vostres 
personatges i els seus diàlegs utilitzant les frases, preguntes i respostes i, el vocabulari treballats a classe. El vostre CÒMIC ha de 
tenir un mínim de 6 vinyetes, amb les bafarades i colors que decidiu. Amb aquesta activitat demostrareu  la vostra imaginació i 
creativitat que de ben segur que en teniu molta!  
 

Matemàtiques  
- Fer un entrenament per a les proves cangur. 
- Realitzar a la llibreta els exercicis proposats en el petit dossier. Cal primer llegir i resumir, copiar o enganxar la teoria que hi ha i 
després realitzar els exercicis proposats. 
- Repassar tot el que hem treballat al llarg del curs. Sobretot els nombres enters. 
Tots els documents els trobareu al Moodle. Carpeta “FEINES PELS DIES DE CONFINAMENT” 
 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/recipe
https://en.islcollective.com/video-lessons/french-toast-recipe
https://en.islcollective.com/video-lessons/ratatouille-easy-cooking-vocabulary


 

 

Ciències Socials  
- Els alumnes poden fer una carpeta d'aprenentatge, seguint les instruccions que trobaran al document adjunt (Carpeta 
d'aprenentatge 1 ESO.pdf) 
- També poden consultar l'apartat sobre Neandertals que hi ha a la pàgina web https://templesitempestes.blogspot.com 
i fer resums i esquemes dels textos i vídeos que hi ha enllaçats. Poden aprofitar aquests resums i esquemes per preparar 
l'activitat de síntesi de la unitat 7, que consisteix en fer una presentació de diapositives sobre els Neandertals (a partir de les 
indicacions de la fitxa de treball que se'ls va donar a classe). Si no poden accedir a internet, poden llegir les fotocòpies que se'ls 
van facilitar a classe sobre Neandertals. 
- Opcionalment, poden jugar al joc que es van descarregar al mòbil: Ancestors:stories of Atapuerca o practicar amb els jocs sobre 
la Prehistòria que trobaran als següents enllaços: 
   1) Supervivència: http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat1.htm 
   2) Assentament: http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat2.htm   
   3) Acomodament: http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat3.htm   
   4) Solidesa: http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat4.htm  
- Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us 
interessa segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 

Cultura i Valors Ètics  
Fer el treball del sites sobre els prejudicis. Adjunto doc: Prejudicis 
 

Biologia i Geologia  
TASCA BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO 
“ESPECIAL CONFINAMENT 1” 
Us presentem “Especial confinament 1”, un conjunt d’activitats científiques que, com ja sabeu, no vol dir que deixeu de ser  
creatius i creatives.  
Us proposem algunes tasques per reflexionar sobre el repte que vam iniciar plegats a l’Institut. Quan ens trobem de nou al 
centre, podrem compartir les reflexions amb la resta del grup i així, de ben segur, podrem enriquir l’ésser viu. 
Aquests dies els hem dedicat a dissenyar un ésser viu que s’adapti al planeta Mart. Hem anat incorporant alguns conceptes nous 
com cèl·lula eucariota, cèl·lula procariota, la funció de nutrició i els seus processos, la funció de reproducció, el tipus de 
fecundació i el desenvolupament embrionari, i el concepte d’adaptació.  

https://drive.google.com/file/d/1dKFdFzJ_XFG9rxgizuloKFSUtH9xDH91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dKFdFzJ_XFG9rxgizuloKFSUtH9xDH91/view?usp=sharing
https://templesitempestes.blogspot.com/
http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat1.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat2.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat3.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/jph/poblat4.htm
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8
https://docs.google.com/document/d/1ve7DB70V5ubBsIt36y5UtqmCBB7C7JNFuA0Odox2xco/edit?usp=sharing


 

 
 
La funció de relació ja l’explicarem més endavant, no patiu.  
 
Amb el què has après fins ara, respon les preguntes següents: 
 
 

1. Escriu una llista de les característiques de Mart que has tingut en compte per dissenyar el teu ésser viu? 
Per exemple: l’oscil·lació tèrmica. 

2. Relaciona les característiques de la pregunta anterior amb els aspectes que ja has pensat de l’ésser viu. Il·lustra els 
exemple que expliquis. 

Per exemple: l’oscil·lació tèrmica: l’organisme tindrà una estructura que el protegeixi del fred. En aquest exemple podries dibuixar 
l’estructura (aparença externa i interna). 
 

3. Consulta la carpeta d’aprenentatge i escriu una llista del que no t’hagi quedat clar. 
 

4. Anomena quins coneixements nous has adquirit. 
Per exemple: sabia que els éssers vius estan formats per cèl·lules i ara sé que n’existeixen de diferents tipus, que son.......... 
 
No sabia que ....................... i ara sé que.................. 
 
 

5. Fes un dibuix (o imprimeix una imatge) del paisatge del planeta Mart. Indica on habita el teu ésser viu. 
 

6. Elabora una llista amb idees noves que tinguis pel teu ésser viu. Per organitzar-ho millor completa les taules següents 
seguint aquestes instruccions: 
 

- Abans de tot, es tracta d’anotar les qüestions sobre la funció de nutrició i de reproducció que ja heu pensat.  
- Després anoteu els aspectes nous. 
- I per últim, feu dibuixos de les estructures dels éssers vius que permeten cada procés de les funcions vitals. 
Si la taula et queda petita, no dubtis en incorporar fulls amb la informació. Ja saps, sigues creatiu/va! 



 

 
 

Funció de nutrició   

Descriu el que ja heu dissenyat 
amb el vostre grup 

Anota nous aspectes Dibuixos 

1) En relació a l’obtenció 
dels nutrients 

 
 

  

2) En relació a la distribució 
dels nutrients 

 
 
 

  

3) En relació a la respiració 
 
 

  

4) En relació a l’eliminació 
dels productes de rebuig 

 

  

 
 

Funció de reproducció   

Descriu el que ja heu dissenyat 
amb el vostre grup 

Anota nous aspectes Dibuixos 

1) En relació al tipus de 
reproducció 

 

  

2) En relació al tipus de 
fecundació 

  



 

 

3) En relació al 
desenvolupament 
embrionari 

 

  

4) En relació al cicle vital 
 

  

 
7. Fes un dibuix de la cèl·lula del teu ésser viu i indica els orgànuls i les parts de la cèl·lula més importants. 
 
8. Indica la funció de cada element cel·lular que has indicat a la pregunta anterior. N’escric algun exemple però cal que ampliïs la 
llista. Recorda que pots inventar el nom dels orgànuls si té una coherència amb la funció que realitza. 
 

La membrana plasmàtica té la funció de............................................................. 
El citoplasma fa la funció de.............................................................................. 

El nucli és un orgànul que s’encarrega de ......................................................... 
 

El............... és un orgànul que............................................................................. 
 
9. Respon les següents preguntes, marcant la resposta pròpia del teu ésser viu: 

 
a) Té cèl·lules:  Procariotes        Eucariotes 

 
b) És un organisme: Unicel·lular         Pluricel·lular 

 
c) Les cèl·lules tenen mecanisme per desplaçar-se, com els:  

 
Cilis         Flagels        Pseudopodes 
 

d) Totes les cèl·lules tenen la mateixa forma 
Sí       No  



 

 
En cas que tinguin forma diferent, fes un dibuix de cadascuna d’elles i descriu breument la funció que fan les cèl·lules. 
 
10. Si tens accés a internet, fes un recull d’imatges que t’ajudin a dissenyar el teu ésser viu. Penseu que les textures (rugositat, 
llis, pèl, punxes, etc.) són importants. Pots guardar en el drive (en el mateix document que vam començar la setmana passada) 
totes les imatges. 
 
11. Fes un dibuix de l’ésser viu, en un full a part si s’escau, incorporant les noves idees que has tingut després de fer les  reflexions 
anteriors. Recorda que la creativitat plàstica és important, no la deixis aparcada! Pots fer un collage i emprar diferents tècniques 
com l’aquarel·la, regalim, etc. 

Us deixem un enllaç d’on podreu treure idees: https://www.pinterest.es/elracodelinfant/tecniques-plastiques/ 
 
Feliç i creatiu confinament! 
Amb moltes ganes de veure els vostres dissenys! 

 

Tecnologia  

Tasca 3 i tasca 4 del Moodle de Tecnologia 
 

Música  
Resumir els punts 2 i 3 del tema següent:  
https://drive.google.com/file/d/1nv9SltRHQC5u66bLfVV7bPxtPecwfwA5/view?usp=sharing 
 

Educació Física 
-          Molt recomanable fer mínim 30 minuts d’activitat física al dia. Ja que no podem sortir de casa hi ha diferents opcions: 

o   Si tenim algun aparell de treball cardiovascular com bicicleta estàtica, el·líptica o cinta serà ideal fer-la servir en 
sentit comú. Podem començar amb franges de 10 minuts al dia i anar augmentant el temps i la freqüència 
segons ens sentim. No cal fer un esforç exigent, si hem de notar un augment de la temperatura, del ritme 
cardiorespiratori i l’activació de la nostra musculatura. 

https://www.pinterest.es/elracodelinfant/tecniques-plastiques/
https://drive.google.com/file/d/1nv9SltRHQC5u66bLfVV7bPxtPecwfwA5/view?usp=sharing


 

 

o   Si tenim escales pujar i baixar escales cronometrant-nos i competint amb la família. Es poden pujar a peu junts, 
de dos en dos i també es poden baixar endarrere (amb molta precaució!). 

o   Si tenim jardí/terrassa, serà fantàstic preparar-nos algun circuit, amb salts, ziga zaga, sprints (petits),skipping 
alt, skipping cul, estiraments, jocs(matar conills amb família), estiraments, verticals, acrosport, tocs de 
voleibol, futbol, maneig de pilota de bàsquet, tocs de tennis i bàdminton, ping pong. Salts a corda, tot allò 
que us impliqui un moviment i que pugueu realitzar sense sortir de casa. 

o   Si tenim ordinadors podem utilitzar el programa, Just Dance per tal  de ballar la música que més ens agrada, cal 
que tinguem present que hauríem de fer-ho durant una mitja hora diària com a mínim. 

o   Si tenim un espai amb una màrfega (“esterilla”) podem realitzar exercicis de tonificació muscular de braços i 
cames, flexions de braços, de cames, planxes. Podem consultar a l’ordinador diferents tutorials de tonificació 
muscular. Podem utilitzar tetrabrik de llet/suc com a peses. Cal que realitzem els exercicis en series de 10 i 
repetir la sèrie 3 cops per tal de fer com a mínim 30 repeticions de cada exercici. No es tracta de fer un sobre 
esforç, només es tracta d’activar el nostre cos i no deixar que la nostra musculatura perdi força. Hem d’estar 
en forma més que mai! 

o   És molt positiu que ens planifiquem què fer cada dia: Els dilluns escales, dimarts just dance, dimecres 
tonificació, dijous exercicis al jardí/terrassa etc... Així cada dia tenim una motivació per activar-nos. 

o   Cal hidratar-nos durant i després de l’activitat. 

o   Cal menjar bé i controladament segons l’activitat que fem, no menjarem com si féssim vida normal. Mirem de 
menjar el més sa possible i excloure bolleria industrial i menjars ultra processats. 

 És un bon moment de fer/provar infusions per tal de fer-nos passar l’ansietat de no poder sortir de casa i de 
llegir molt, després de fer l’activitat i d’una bona dutxa es posarà molt bé. 



 

 

o   El millor horari per realitzar l’activitat física és a mig matí i/o a mitja tarda, sempre una hora després d’haver 
menjat com a mínim. 

o   Podem preparar coreografies i enviar-les als nostres companys per compartir balls, exercicis, circuits al jardí de 
casa així tots anem agafant idees noves per posar-nos en forma i de passada passem una bona estona 
compartint experiències. 

o   Us animo a quedar-nos a casa però NO quedar-nos quiets! Endavant! 

Informàtica  
Realitzar les tasques del moodle Informàtica 1r: Bloc Excel o full de càlcul: Realitzar Tasca 13 i  Tasca 14 
  
Cal enviar la tasca a través del moodle. No cal passar-ho a format pdf.  
  
Recordar 
  
Aquestes activitats són de realització de gràfics utilitzant un full de càlcul:  
Per tal de fer un gràfic amb un full de càlcul 

1)   Cal escriure les dades ( TAULA ) a un full de full de càlcul.  
2)   Seleccionar dades que us interessin que es mostrin el gràfic 
3)   Clicar  pestanya INSERTAR de la barra superior.  
4)   Escollir el gràfic.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Visual i Plàstica  
1.- Seguint amb el projecte compartit de biologia: 

- Fes esbossos de l’ésser viu que heu estat treballant, en blanc i negre i/o colors, aprofiteu el material que tingueu a casa: 
llapis, retoladors, bolígraf, pintures diverses…  

- Com més dibuixos facis  millor, així quan fem la proposta a classe podrem triar i rectificar.  
- Pensa en l’aspecte exterior i fes proves de: color, textures, volums, proporcions.  
- Busqueu imatges de Mart i comenceu a fer proves de com us agradaria pintar la zona o l’espai on es trobarà el vostre 

ésser. 
 
2.- Us proposo fer-vos fotografies divertides (amb el mòbil) on modifiqueu les dimensions de les coses: intenteu simular que 
heu fet petit algun membre de la família tot jugant amb les distàncies al moment de fer la foto… Imaginació al poder! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2n ESO 
 PROPOSTA DE TASQUES 

Llengua Catalana  
-Fer el text narratiu que ja teníeu de deures. 
 
- A més del text narratiu, us animo a provar de crear un poema seguint el què heu après de la poesia en els diferents cursos. Us 
deixo les indicacions del concurs que havíem de participar perquè hi feu una ullada, ja que potser no recordareu les pautes. Només 
és perquè les tingueu en compte, ja que per participar-hi serà complicat.  
https://agora.xtec.cat/iesjaumecallis/portada/convocatoria-dels-premis-literaris-antoni-pous-i-angels-viladomat/ 
 
- Aprofiteu aquests dies per repassar aspectes de la gramàtica que ja hauríem de tenir més o menys assolits al web Enxaneta: 
http://enxaneta.info/teoria/adjectiu-masculi/22 http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37 
http://enxaneta.info/activitats/adverbis/38 http://enxaneta.info/activitats/combinacions/28 
http://enxaneta.info/activitats/pronoms-febles/41 
 
-Com que no ens ha donat temps de presentar el llibre de lectura del tercer trimestre, us animo a llegir un llibre qualsevol que 
tingueu a casa o si teniu la possibilitat de tenir-lo, algun dels tres que vaig proposar durant el segon trimestre i en podeu fer un 
breu resum i donar la vostra opinió de si el recomanaríeu o no. 
 

Llengua Castellana  
- Estudiar verbos. 
- Si no apetecen los verbos, empezar a ojear la lectura del tercer trimestre : “Historia de una escalera” 
 

Llengua Francesa  
Us proposo fer les acivitats d’aquests documents per treballar i repassar la comprensió i expressió escrita juntament amb el 
vocabulari:   https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1xXabIgvEtgURVGGv1tOFahlEY-7om7Gn/view?usp=sharing 

https://agora.xtec.cat/iesjaumecallis/portada/convocatoria-dels-premis-literaris-antoni-pous-i-angels-viladomat/
http://enxaneta.info/teoria/adjectiu-masculi/22
http://enxaneta.info/activitats/preposicions/37
http://enxaneta.info/activitats/adverbis/38
http://enxaneta.info/activitats/combinacions/28
http://enxaneta.info/activitats/pronoms-febles/41
https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing


 

 

Llengua Anglesa  
Let's get the most of our home confinement and learn something about this COVID-19. 
 
The idea is that you do some research (online, TV news reports or programs, newspapers…), get the information you need and 
create a document showing what you’ve learnt.  

We suggest a news report, a youtube tutorial, an interview TV program, a chat show... if you choose a digital format. You can be 
researchers, journalists, scientists, police officers... or any other person you like. 

If you prefer a project in paper format, you can create a cardboard with some pictures and explanations and then take a picture to 
share. 

You could add your voice explanation to a video... there are hundreds of options. 

You will have to upload this document in the blog I’ve created for this purpose.  

Blog to upload your projects 

Just choose the one you prefer, individually, in pairs or in groups, but remember to work online, DON'T GET TOGETHER since we 
are in home confinement!!!  

Distribute the different tasks into each member; you prepare your part at home, someone in your group is responsible for mixing 
up all the documents and someone else posts it as a comment on the first entry of the blog. I’ll check comments before posting. 

If you prefer to work individually then just post your project on the blog when you are ready. 

 

 

 

https://2ndesohomeconfinementprojects.blogspot.com/


 

 

Possible information to include: 

Virus: What are they? Shape? Types? What's a Coronavirus? Who's affected? Ages? Countries? How many types or coronavirus are 
there? 

Vaccines: What are they? How do they work? How are they produced? Why isn't there a vaccine for COVID-19? 

Pandemics: What are they? Are there any other pandemics in history? 

 

Matemàtiques  
Teniu al Moodle una carpeta que es diu “Feines pels dies de confinament” on hi ha les feines a realitzar. 
 

Ciències Socials  
- Teniu al Moodle, al tema de Al-Andalus i Feudalisme diverses activitats 
- Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us 
interessa segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 

Física i Química  

Al moodle hi ha una carpeta anomenada Tasques pel període de confinament amb les indicacions i les tasques a realitzar. 

1. Completar i/o repassar els apartats 1.2, 1.3, 2.1 i 2.2 del dossier que utilitzem a classe amb l'ajuda de la presentació power point 
(Presentació power point Tema 5) penjada en aquesta carpeta i al tema 5 del moodle o bé, fent recerca per internet. 

2. Realitzar els exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la pàgina 67 del dossier. 

3. Acabar d'omplir la taula periòdica que anem completant a classe amb els elements que mostra el document (Taula periòdica 
(elements a estudiar) 

 

https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/folder/view.php?id=51808
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/resource/view.php?id=51804
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/resource/view.php?id=36101
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/resource/view.php?id=36101


 

 

4. Estudiar els elements de la taula periòdica anterior. 

En cas d'algun altre dubte, em podeu escriure al correu: afont13@xtec.cat 

Tecnologia 

Tasques a realitzar: 

1. Obrir plataforma Sherpa (Enllaç des de la pàgina web del centre) 

2. Anar al tema: “Disseny orientat a la impressió 3D” 

3. Obrim la “Presentació interactiva: Un institut per a tothom” 

4. Arribareu a la pantalla de sota, cal fer els sis videotutorials per recordar el treball amb Tinkercad 

 

 

 

https://www.tinkercad.com/login


 

 

5. Cal obrir un document de drive amb el títol “1920 Tecnologia 3 nom cognom” 

a. Fer un apartat de “Disseny orientat a la impressora 3D” 

b. Fer com a mínim una captura de pantalla de cada videotutorial 

6. Anem a fer el Repte 1: “La clau fixa” 

a. Intenta fer el repte complet, però cal anar deixant constància (amb captura de pantalles) del procés al drive 

Apa, bona feina 

 

Música (Ritme pur i dur)  
Seguir practicant: https://youtu.be/lk75qDst8wE 
 
 
 

https://youtu.be/lk75qDst8wE


 

Cultura Clàssica  
Acabar el súper retallable del Colisseu: retallar, pintar i enganxar seguint les instruccions del full 1. Quan acabin això, llegir, 
subratllar i contestar les qüestions del dossier que tenen fotocopiat de la UD 5. La Societat al Món Antic.  
Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us 
interessa segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 

Educació Física 
-          Molt recomanable fer mínim 30 minuts d’activitat física al dia. Ja que no podem sortir de casa hi ha diferents opcions: 

o   Si tenim algun aparell de treball cardiovascular com bicicleta estàtica, el·líptica o cinta serà ideal fer-la servir en 
sentit comú. Podem començar amb franges de 10 minuts al dia i anar augmentant el temps i la freqüència 
segons ens sentim. No cal fer un esforç exigent, si hem de notar un augment de la temperatura, del ritme 
cardiorespiratori i l’activació de la nostra musculatura. 

o   Si tenim escales pujar i baixar escales cronometrant-nos i competint amb la família. Es poden pujar a peu junts, 
de dos en dos i també es poden baixar endarrere (amb molta precaució!). 

o   Si tenim jardí/terrassa, serà fantàstic preparar-nos algun circuit, amb salts, ziga zaga, sprints (petits),skipping alt, 
skipping cul, estiraments, jocs(matar conills amb família), estiraments, verticals, acrosport, tocs de voleibol, 
futbol, maneig de pilota de bàsquet, tocs de tennis i bàdminton, ping pong. Salts a corda, tot allò que us 
impliqui un moviment i que pugueu realitzar sense sortir de casa. 

o   Si tenim ordinadors podem utilitzar el programa, Just Dance per tal  de ballar la música que més ens agrada, cal 
que tinguem present que hauríem de fer-ho durant una mitja hora diària com a mínim. 

 Si tenim un espai amb una màrfega (“esterilla”) podem realitzar exercicis de tonificació muscular de braços i 
cames, flexions de braços, de cames, planxes. Podem consultar a l’ordinador diferents tutorials de tonificació 
muscular. Podem utilitzar tetrabrik de llet/suc com a peses. Cal que realitzem els exercicis en series de 10 i 
repetir la sèrie 3 cops per tal de fer com a mínim 30 repeticions de cada exercici. No es tracta de fer un sobre 
esforç, només es tracta d’activar el nostre cos i no deixar que la nostra musculatura perdi força. Hem d’estar en 
forma més que mai! 

https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8


 

 

o   És molt positiu que ens planifiquem què fer cada dia: Els dilluns escales, dimarts just dance, dimecres tonificació, 
dijous exercicis al jardí/terrassa etc... Així cada dia tenim una motivació per activar-nos. 

o   Cal hidratar-nos durant i després de l’activitat. 

o   Cal menjar bé i controladament segons l’activitat que fem, no menjarem com si féssim vida normal. Mirem de 
menjar el més sa possible i excloure bolleria industrial i menjars ultra processats. 

o   És un bon moment de fer/provar infusions per tal de fer-nos passar l’ansietat de no poder sortir de casa i de 
llegir molt, després de fer l’activitat i d’una bona dutxa es posarà molt bé. 

o   El millor horari per realitzar l’activitat física és a mig matí i/o a mitja tarda, sempre una hora després d’haver 
menjat com a mínim. 

o   Podem preparar coreografies i enviar-les als nostres companys per compartir balls, exercicis, circuits al jardí de 
casa així tots anem agafant idees noves per posar-nos en forma i de passada passem una bona estona 
compartint experiències. 

o   Us animo a quedar-nos a casa però NO quedar-nos quiets! Endavant! 

  



 

3r ESO 
 PROPOSTA DE TASQUES 

Llengua Catalana  

Hola, joves. El que podeu fer és anar avançant feina de la propera unitat dedicada a la literatura medieval. Llegiu sobre els 

trobadors. Informeu-vos sobre aquesta figura tan important en la història de la literatura europea. 

 

Us recomano els següents textos: 

 

1. Qui són els trobadors (http://www.trob-eu.net/ca/qui-son-els-trobadors.html), dins la pàgina TrobEu Troubadours and 

european identity. La pàgina és molt completa. Si voleu, a banda del text indicat, en podeu xafardejar d’altres. 

 

2. També podeu escoltar l’àudio Els trobadors medievals (https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/412-els-

trobadors-medievals/audio/624932/), un capítol del programa En guàrdia de Catalunya Ràdio. 

 

3. Els trobadors (http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm), un text que es troba al portal Xtec del Departament 

d’Ensenyament, també us pot resultar útil. 

 

4. Finalment, podeu llegir Trobairitz, les dones que van escriure poemes d’amor sense esperar-ne resposta 

(https://www.nuvol.com/musica/trobairitz-les-dones-que-van-escriure-poemes-damor-sense-esperar-ne-resposta-24258), un 

article que reivindica el paper de les dones que van escriure poesia en occità a l’edat mitjana. 

 

No cal que us llegiu els quatre textos. Amb un dels tres primers ja n’hi ha prou. Jo us dono, però, diferents opcions per triar i 

aprofundir. 

 

 

 

http://www.trob-eu.net/ca/qui-son-els-trobadors.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/412-els-trobadors-medievals/audio/624932/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/en-guardia/412-els-trobadors-medievals/audio/624932/
http://www.xtec.cat/~malons22/trobadors/trobadors.htm
https://www.nuvol.com/musica/trobairitz-les-dones-que-van-escriure-poemes-damor-sense-esperar-ne-resposta-24258


 

 

Un cop consultada aquesta informació cal que feu el següent: 

 

a) Escriure a la llibreta una idea personal i subjectiva sobre el que hàgiu llegit. No cal que estigui gaire argumentada ni 

desenvolupada. N’hi ha prou amb un text breu d’un parell de ratlles. Ha de ser una opinió o una impressió sobre alguna 

cosa que hàgiu llegit i us hagi interessat, sorprès, agradat, disgustat… 

b) Escriure dues preguntes que us hàgiu plantejat tot llegint o escoltant els textos. Pot ser alguna cosa que no hàgiu entès 

bé o algun aspecte sobre el qual se us hagi despertat la curiositat. 

 

Guardeu la idea i les dues preguntes per quan ens tornem a veure. 

 

Ah!, i si us avorriu molt també podeu anar llegint Tirant lo blanc. És important que sigui l’edició que us vaig dir a classe: col·lecció 

Cucanya, ed. Vicens Vives. I també podríeu informar-vos de què va una famosíssima obra literària medieval italiana del segle XIV: 

el Decameró de Boccaccio. Hi trobareu un curiós paral·lelisme amb la situació que vivim actualment. 

 

Llengua Castellana  
- Estudiar verbos. 
- Si no apetecen los verbos, empezar a ojear la lectura del tercer trimestre :  “El sí de las niñas”  
 

Llengua Anglesa  
You can practice and improve your English skills in the following webpages: 

Þ  USEFUL VOCABULARY 
o   English at University: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/english-at-university 
  
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/english-at-university


 

 

Þ  LISTENING SKILLS 
o   News Report: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report 
  

o   Lingohack: listen to news and learn new key words and phrases 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack 
   

Þ  READING SKILLS 
 o   Elementary A2 reading: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading 
 o   Intermediate B1 reading: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading 
   

Þ  EXPERIENCES 
o   Life around the world: blog posts written by young people who share their experience of living abroad 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world 

 
If you don’t have Internet access: 

- You can also practice your listening skills by watching films or series in English. 
- You can write a blog explaining your daily life these days and your opinion about the current situation. 

 

Llengua Francesa  
Us proposo fer les acivitats d’aquests documents per treballar i repassar la comprensió i expressió escrita juntament amb el 
vocabulari:   https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1xXabIgvEtgURVGGv1tOFahlEY-7om7Gn/view?usp=sharing 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/lingohack
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/life-around-world
https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXabIgvEtgURVGGv1tOFahlEY-7om7Gn/view?usp=sharing


 

Matemàtiques  
- Treballar ben treballats els exercicis d'equacions que havíeu d'entregar el divendres 13 de març. 
-Acabar feines pendents que tingueu de matemàtiques. 
- Entrar al moodle de matemàtiques de 3r i fer la pràctica 1. Està al final del tot. Es tracta de treballar amb excel, us podeu ajudar 
de tutorials si cal. Alguns ja teniu aquesta feina començada. (3r A i C si no recordo malament). 
- Fer un entrenament per a les proves cangur. La col·lecció de problemes d'anys anteriors del Cangur que s'enllaça des de la web 
(o directament a www.cangur.org/telecangur ) és una font excel·lent, i gairebé inesgotable, per a trobar enunciats interessants 
que, naturalment, poden ajudar a preparar el Cangur i alhora, i sobre tot, donen idees sempre útils per a un treball matemàtic 
eficaç. 
- Realitzar a la llibreta l'activitat de sistemes que hi haurà al Moodle. També el document on s'explica els diferents mètodes de 
resolució de sistemes. Els que disposeu del llibre ús serà útil.  
- Repassar el que hem treballat al llarg del curs. 
Tots els documents els trobareu al Moodle. Carpeta “FEINES PELS DIES DE CONFINAMENT” 
 

Ciències Socials  
- Dossier tema 8 (l'ampliació del món conegut): llegir-lo i fer totes les fitxes i activitats (el dossier ja va ser entregat a l'alumnat a 
classe) 
- Continuar amb el treball del país assignat individualment a cada alumne. 
- Explorar la col·lecció del museu precolombí de Xile http://www.precolombino.cl per entendre millor la cultura precolombina 
americana. 
- Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us 
interessa segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 

Biologia i Geologia  
US PROPOSO DE CONÈIXER MÉS A FONS EL SISTEMA IMMUNITARI DEL NOSTRE COS 
Primer de tot si volem entendre  i tenir un coneixement correcte sobre la pandèmia del SARS-CoV-2 hem de 
conèixer els sistema immunitari dels humans.  
 
 
 

http://www.cangur.org/telecangur
http://www.precolombino.cl/
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8


 

 
ACTIVITAT 1: CONSULTA LES WEBS I RESPON: ( SI DISPOSES D’INTERNET) 
WEBS IMPORTANTS DE CONSULTA CONTINGUTS 
https://www.slideshare.net/annagiro79/sistema-immunitari-i-microorganismes 
  
  
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/19malaltiesinfeccioses/19infeccioses.htm 
  
Vídeo d’interés:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98 
-QUÈ SÓN LES MALALTIES INFECCIOSES? 
  
-QUÈ SÓN ELS PATÒGENS?  
  
-QUINES BARRERES TÉ EL NOSTRE COS PER DEFENSAR-NOS? 
  
-EXPLICA EL PROCÉS D’INFLAMACIÓ? 
  
-QUÈ SÓN ELS ANTICOSSOS? QUINES CÈL.LULES EL FABRIQUEN? 
  
-QUÈ SÓN LES VACUNES I COM ACTUEN? 
  
-QUÈ SÓN ELS ANTIBIÒTICS? 
 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/annagiro79/sistema-immunitari-i-microorganismes
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/19malaltiesinfeccioses/19infeccioses.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Q0snM19uX98


 

 

 

ACTIVITAT 2: ( SI DISPOSEU  D’INTERNET) 
Com reacciona el nostre cos davant d’un tatuatge?  
Has de respondre aquestes preguntes:  
1. Quan un microorganisme o una substància estranya ,comuna agulla per fer un tatuatge ,aconsegueix traspassar les barreres del 
cos humà, aquest reacciona produint una in amació. Explica què és i en què consisteix la in amació.  

 
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/19malalties%20infeccioses/19infeccioses.htm 
3. Si la infecció progressa i arriba a la sang, de quina forma reacciona el nostre cos? 
4. Quin  pus de medicament s’ha de fer servir just després de tatuar-se el cos?  
 . Creus que sempre que es fa un tatuatge cal prendre an biò c? Pots trobar informació en aquestes pàgines web:  

  

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/19malalties%20infeccioses/19infe ccioses.htm 

http://www.ambientech.org/spa/animation/enfermedades-emergentes ( 

 
 ACTIVITAT 3: Ara que ja saps quines són les defences del nostre cos.  
Part 1: Informa’t sobre : Què són els virus ? Com són? Quins tipus hi ha? Especifica quin tipus és el coronavirus? 
Part 2: Com creus  que reaccionarà el nostre cos davant el coronavirus  SARS-CoV-2. ( barreres primàries, secundàries  Utilitza 
el el vocabulari que has après en les activitats anteriors.  
 
CONSULTA: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 
A LES PROPERES TASQUES CONTINUAREM TREBALLANT AMB TOTS ELS ASPECTES DE COVID-19 DES D’UN PUNT DE VISTA 
CIENTÍFIC. 
  
  
 
 
 
 
 

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/19malalties%20infeccioses/19infeccioses.htm
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/


 

Física i Quimica  
1.Començar la part de formulació del Science Bits, de la pàgina 204, fins a la 207, tenen l'explicació. 
2. Fer els exercicis de la pàgina 217; i qui vulgui avançar una mica més, pot començar amb els hidrurs metàl·lics - explicació p.208 
i exercicis p.218-.  
3. Tema 3 del Science : Elements i compostos. Fer els exercicis de la part d'engeguem i explorem. 
 
 

Tecnologia  

- Activitats d’ampliació de disseny 3D amb fusion 360 

- Exercicis de repàs de palanques (imprimir el document enllaçat i fer els exercicis) 

- Activitats sobre Màquines simples - Rodes (cal el dossier, si no el teniu us he enllaçat el document per imprimir-lo) 

 

Educació Física 
-          Molt recomanable fer mínim 30 minuts d’activitat física al dia. Ja que no podem sortir de casa hi ha diferents opcions: 

o   Si tenim algun aparell de treball cardiovascular com bicicleta estàtica, el·líptica o cinta serà ideal fer-la servir en 
sentit comú. Podem començar amb franges de 10 minuts al dia i anar augmentant el temps i la freqüència 
segons ens sentim. No cal fer un esforç exigent, si hem de notar un augment de la temperatura, del ritme 
cardiorespiratori i l’activació de la nostra musculatura. 

o   Si tenim escales pujar i baixar escales cronometrant-nos i competint amb la família. Es poden pujar a peu junts, 
de dos en dos i també es poden baixar endarrere (amb molta precaució!). 

 Si tenim jardí/terrassa, serà fantàstic preparar-nos algun circuit, amb salts, ziga zaga, sprints (petits),skipping 
alt, skipping cul, estiraments, jocs(matar conills amb família), estiraments, verticals, acrosport, tocs de 
voleibol, futbol, maneig de pilota de bàsquet, tocs de tennis i bàdminton, ping pong. Salts a corda, tot allò 
que us impliqui un moviment i que pugueu realitzar sense sortir de casa. 

 

https://docs.google.com/document/d/19SX6FOp7GcClDOxBfCWuN_oL_-ChQgxmrS5dXxS0mBE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDEgHHWBidhivL0z_aVYwuBKZBbNZJPjlzzwj2lvvCM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z4dLvlMM6iGqZVHnZm3k0kvsHzP-f8eofyfL1aisXAQ/edit?usp=sharing


 

 

o   Si tenim ordinadors podem utilitzar el programa, Just Dance per tal  de ballar la música que més ens agrada, cal 
que tinguem present que hauríem de fer-ho durant una mitja hora diària com a mínim. 

o   Si tenim un espai amb una màrfega (“esterilla”) podem realitzar exercicis de tonificació muscular de braços i 
cames, flexions de braços, de cames, planxes. Podem consultar a l’ordinador diferents tutorials de tonificació 
muscular. Podem utilitzar tetrabrik de llet/suc com a peses. Cal que realitzem els exercicis en series de 10 i 
repetir la sèrie 3 cops per tal de fer com a mínim 30 repeticions de cada exercici. No es tracta de fer un sobre 
esforç, només es tracta d’activar el nostre cos i no deixar que la nostra musculatura perdi força. Hem d’estar 
en forma més que mai! 

o   És molt positiu que ens planifiquem què fer cada dia: Els dilluns escales, dimarts just dance, dimecres 
tonificació, dijous exercicis al jardí/terrassa etc... Així cada dia tenim una motivació per activar-nos. 

o   Cal hidratar-nos durant i després de l’activitat. 

o   Cal menjar bé i controladament segons l’activitat que fem, no menjarem com si féssim vida normal. Mirem de 
menjar el més sa possible i excloure bolleria industrial i menjars ultra processats. 

o   És un bon moment de fer/provar infusions per tal de fer-nos passar l’ansietat de no poder sortir de casa i de 
llegir molt, després de fer l’activitat i d’una bona dutxa es posarà molt bé. 

o   El millor horari per realitzar l’activitat física és a mig matí i/o a mitja tarda, sempre una hora després d’haver 
menjat com a mínim. 

o   Podem preparar coreografies i enviar-les als nostres companys per compartir balls, exercicis, circuits al jardí de 
casa així tots anem agafant idees noves per posar-nos en forma i de passada passem una bona estona 
compartint experiències. 

o   Us animo a quedar-nos a casa però NO quedar-nos quiets! Endavant! 



 

Visual i Plàstica  
DIBUIX DE FIGURA HUMANA 
Ja que hem començat a treballar la figura humana, les seves proporcions, …, us proposo fer dibuixos ràpids (de 10 o 15 minuts) 
d’algú de la vostra família fent alguna cosa: aprofiteu que estan  a casa llegint, mirant l’ordinador, fent la migdiada, … (o feu-los 
seure quiets durant 15 minuts!),  i dibuixeu-los intentant respectar les proporcions i que s’entengui la posició!  Podeu utilitzar 
llapis i també és interessant fer-los amb retoladors o bolígraf ja que al no poder esborrar poden sortir dibuixos més espontanis. 
Utilitzeu el que tingueu a casa, inclús amb pinzell… Si en feu un cada dia al final en tindreu 1 !!! Com més en feu millor, a dibuixar 
n'aprendrem dibuixant!  
 

Música (optativa)  
Seguir practicant les partitures que teniu a casa. 
 

Medi ambient (optativa)  
TASCA OPTATIVA DE MEDI AMBIENT 

Notícia COVID19 i afectacions sobre el medi ambient (tasca individual) 

Busqueu notícies sobre el COVID19 i les afectacions que suposa per al medi ambient, després feu un llistat d'avantatges i 
inconvenients del COVID19 sobre el medi ambient, i feu el mateix llistat però per a l'economia mundial. Ho podeu en format de 
taula: 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVANTATGES DEL COVID19 SOBRE EL 
MEDI AMBIENT 

 INCONVENIENTS DEL COVID19 SOBRE EL 
MEDI AMBIENT 

  

  

  

 

AVANTATGES DEL COVID19 SOBRE 
L'ECONOMIA MUNDIAL 

 INCONVENIENTS DEL COVID19 SOBRE EL 
MEDI AMBIENT 

  

  

 
Us podeu fixar en l'aire, en l'aigua, en el consum d'electricitat, etcètera.  
 
Finalment, escriviu la vostra conclusió i opinió personal. 
 
Citeu tots els articles que utilitzeu, és a dir, poseu tots els enllaços que feu servir.  
 
Mínim 3 pàgines. 
 
Pengeu-ho en pdf. en aquest espai." 
En el cas que no tinguin accés a l'ordinador, ho poden fer amb premsa escrita i portar-m'ho quan tornin a començar les classes. 
 

 

  



 

4t ESO 
 PROPOSTA DE TASQUES 

Llengua Catalana  
A la part superior del Moodle de català, hi ha una carpeta amb les tasques podeu fer (text narratiu que ja teníeu de deures, visualitzar 
un documental de M.Rodoreda i fer un qüestionari, repassar ortografia i fer dictats en línia, també llegir Aloma o alguna altra lectura). 
Els que no tingueu connexió a Internet, doncs podeu llegir i  a casa feu  dictats de qualsevol text. 
 

Llengua Castellana  
-Consulteu al moodle. 
En tornant aprofitarem el que hàgiu vist/llegit per fer debat, parlar de gènere, argument, trama, exercicis de resum i expressió escrita. 
 

Llengua Anglesa  
Improve your English level practising with the following webpages: 

Learning English | BBC World Service 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/ 

www.breakingnewsenglish.com 

Watch a film or series about the topic of pandemics and write a summary about it. You can make this summary digital by filming 

yourselves explaining what it is about and why you liked it.  You can send or share your reviews to your teacher’s email (Núria, Carme or 

Montse). Obviously, watch the original versions in English and write your summaries in English too. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv206.shtml
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/
http://www.breakingnewsenglish.com/


 

 

Here is a link to a website with 5 suggested films, you can watch the trailers and choose one (or watch them all!). Remember to check 

the age recommendation first. 5 movies for self-quarantined people 

If you don’t have access to digital platforms, you have the option of writing a diary about everything you learn about the COVID-19 on 

the TV news reports or programs. You can write a short entry every one or two days. 

 

Llengua Francesa  
Us proposo fer les acivitats d’aquests documents per treballar i repassar la comprensió i expressió escrita juntament amb el vocabulari:   
https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1xXabIgvEtgURVGGv1tOFahlEY-7om7Gn/view?usp=sharing 
 

Matemàtiques  

Matemàtiques Aplicades:  fer les tasques Bloc B , Tasca 04 del Moodle  
Matemàtiques Acadèmiques: Tots els documents els trobareu al Moodle. Carpeta “FEINES PELS DIES DE CONFINAMENT” 
 

Ciències Socials  

Fer el treball sobre el llibre escollit (recordeu que s'ha d’entregar després de Setmana Santa). Revisar el Classroom de tant en tant per 

veure si s’han penjat tasques.  

Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us interessa 
segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 
 
 
 

https://www.syfy.com/syfywire/5-movies-people-win-for-your-coronavirus-quarantine
https://drive.google.com/file/d/19RoPdm1XILeKQ_Py_Fz6JVxj0d21ZNiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDD_XY30S5ZsASLGRIBwrHSxlIwYcjnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iX0RdBe0TT9iFy7BmqX-EqwL4oyyccF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXabIgvEtgURVGGv1tOFahlEY-7om7Gn/view?usp=sharing
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8


 

Biologia i Geologia 1i2  
TASQUES GRUPS 1 I 2 DE BIOLOGIA I GEOLOGIA ( Maria i Laura) 
TOT ES TROBA PENJAT EL MOODEL EN LA UNITAT: TASQUES CONFINAMENT 

1.    TASCA 1: Acabar de llegir el dossier sobre Evolució humana i completar totes les tasques del dossier. ( només grup LAURA) 
2.    TASCA 2: Realitzar un resum del vídeo següent ( es pot trobar en tres parts diferents). “Los orígenes de la humanidad”  ( 

grup MARIA I LAURA) 
https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo 
   
 3. TASCA 3: LECTURA TEXT CIENTÍFIC ( grup MARIA I LAURA) 

Llegeix atentament el text i respon les preguntes plantejades:                            
 
El nom del virus de l’Ebola prové del riu Ebola (a la República Democràtica del Congo, antic Zaire), on va ser identificat per primera 
vegada el 1976. Aquest virus és el causant de la Febre hemorràgica de l'Ebola, una malaltia infecciosa, altament contagiosa i molt 
severa que afecta tant a animals com a éssers humans. La soca Ebola-Zaire té la major taxa de mortalitat, fins a 90% en algunes 
epidèmies, amb una mitjana d'un 83%.  
 
Els signes i símptomes solen començar entre dos dies i tres setmanes després de contraure el virus com a febre, mal de coll, dolors 
musculars, i mals de cap. Llavors apareixen vòmits, diarrea i erupció que generalment segueixen, juntament amb la disminució de la 
funció del fetge i els ronyons. En aquest moment algunes persones comencen a sagnar tant interna com externament. La malaltia té un 
alt risc de mort, matant a entre 25 per cent i el 90 per cent dels infectats amb el virus, amb una mitjana cap a 50 per cent. La mort es 
dóna sovint a causa de la baixa pressió sanguínia per la pèrdua de líquids, i en general es produeix 6-16 dies després que apareguin els 
símptomes.  
 
El virus de l'Ebola no té cura ni cap tractament específic. Pel que fa a una vacuna, es realitzen investigacions però aquestes es 
compliquen perquè encara no es coneixen totes les proteïnes del virus i perquè hi ha només cinc laboratoris equipats per treballar amb 
un virus com aquest. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n9HnFwChrZo


 

 
 
El virus es propaga per contacte directe amb sang o altres fluids corporals d'un infectat humà o un altre animal. La infecció amb el virus 
també pot ocórrer per contacte directe amb un objecte o superfície recentment contaminats. La propagació de la malaltia a través de 
l'aire no s'ha documentat en el medi natural. Els ratpenats de la fruita d'Àfrica es creu que són el suport normal en la naturalesa, 
capaços de propagar el virus sense ser afectats per ell. Els éssers humans s'infecten per contacte amb els ratpenats o amb un animal viu 
o mort que ha estat infectat pels ratpenats. Després de produir-se la infecció humana, la malaltia també pot disseminar-se entre les 
persones. 
 

a) Qui provoca la malaltia de l’Ebola? És un ésser viu? Raona la resposta 
 

 
b) Quin són els símptomes d’aquesta malaltia en un ésser humà?  

 
c) És tracta d’una malaltia infecciosa? Com es propaga? 

 
a) Quin és el període d’incubació d’aquesta malaltia? 

 
b) Quina és la taxa de mortalitat de l’Ebola? 

 
c) Quin tractament té aquesta malaltia? 
d) Al text  hauràs llegit que: "es creu que els ratpenats de la fruita d'Àfrica són el suport normal en la naturalesa, capaços de 

propagar el virus sense ser afectats per ell". Per què creus que no pateixen la malaltia? 
 

e) Què és una vacuna? Per què no n’existeix cap contra l’Ebola? 
 

f) Serviria un antibiòtic per curar aquesta malaltia? Raona la resposta 
 

g) Quins altres microorganismes poden provocar malalties infeccioses? Posa’n exemples. 
 
  



 

Física i Química 1 i 2  
Grup Anna: Consultar l’apartat Tema 4: reaccions químiques del moodle on hi trobareu tres documents: 1. Els experiments dels 
Lavoisiers, 2. La pluja àcida i 3. La capa d’ozó. Llegir i contestar les preguntes de comprensió pertinents sobre el passat tema de les 
reaccions químiques. Penjar les respostes o els documents complets a la tasca: Lectures tema 4. 
Començar a llegir el Tema 5: cinemàtica del llibre de text. 
En cas d'algun dubte, em podeu escriure al correu: afont13@xtec.cat 

Grup Elisabet: Consultar el moodle a l’apartat període de confinament (reaccions químiques). Hi trobareu tres documents: 1. Els 
experiments dels Lavoisiers, 2. La pluja àcida i 3. La capa d’ozó. Llegir i contestar les preguntes. Penjar les respostes o els documents 
complets.  
 
 

Tecnologia 

TASQUES A REALITZAR  

1. Cal fer un resum esquemàtic del primer capítol del llibre de tecnologia sobre l’habitatge. Aquest tema ens servirà d’introducció 

a l’habitatge que treballarem de seguida que tornem a començar l’activitat lectiva. 

2. Per si us heu deixat el llibre al centre, aquí teniu l’enllaç del capítol esmentat, també ho podeu trovar al moodle… 

https://drive.google.com/file/d/1LDu7nL6sMYo87A3S1VzYEyBdaAj09bjI/view?usp=sharing 

3. Us animeu a fer un mapa mental com a resum? Aquí teniu informació del tema http://www.xtec.cat/~nsarsane/tecniques-

destudi/mapes-mentals.html 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LDu7nL6sMYo87A3S1VzYEyBdaAj09bjI/view?usp=sharing
http://www.xtec.cat/~nsarsane/tecniques-destudi/mapes-mentals.html
http://www.xtec.cat/~nsarsane/tecniques-destudi/mapes-mentals.html


 

 

A títol d’exemple 

 

 

Apa, bona feina. Josep 

 



 

Educació Física 
-          Molt recomanable fer mínim 30 minuts d’activitat física al dia. Ja que no podem sortir de casa hi ha diferents opcions: 

o   Si tenim algun aparell de treball cardiovascular com bicicleta estàtica, el·líptica o cinta serà ideal fer-la servir en sentit 
comú. Podem començar amb franges de 10 minuts al dia i anar augmentant el temps i la freqüència segons ens 
sentim. No cal fer un esforç exigent, si hem de notar un augment de la temperatura, del ritme cardiorespiratori i 
l’activació de la nostra musculatura. 

o   Si tenim escales pujar i baixar escales cronometrant-nos i competint amb la família. Es poden pujar a peu junts, de 
dos en dos i també es poden baixar endarrere (amb molta precaució!). 

o   Si tenim jardí/terrassa, serà fantàstic preparar-nos algun circuit, amb salts, ziga zaga, sprints (petits),skipping alt, 
skipping cul, estiraments, jocs(matar conills amb família), estiraments, verticals, acrosport, tocs de voleibol, futbol, 
maneig de pilota de bàsquet, tocs de tennis i bàdminton, ping pong. Salts a corda, tot allò que us impliqui un 
moviment i que pugueu realitzar sense sortir de casa. 

o   Si tenim ordinadors podem utilitzar el programa, Just Dance per tal  de ballar la música que més ens agrada, cal que 
tinguem present que hauríem de fer-ho durant una mitja hora diària com a mínim. 

o   Si tenim un espai amb una màrfega (“esterilla”) podem realitzar exercicis de tonificació muscular de braços i cames, 
flexions de braços, de cames, planxes. Podem consultar a l’ordinador diferents tutorials de tonificació muscular. 
Podem utilitzar tetrabrik de llet/suc com a peses. Cal que realitzem els exercicis en series de 10 i repetir la sèrie 3 
cops per tal de fer com a mínim 30 repeticions de cada exercici. No es tracta de fer un sobre esforç, només es tracta 
d’activar el nostre cos i no deixar que la nostra musculatura perdi força. Hem d’estar en forma més que mai! 

o   És molt positiu que ens planifiquem què fer cada dia: Els dilluns escales, dimarts just dance, dimecres tonificació, 
dijous exercicis al jardí/terrassa etc... Així cada dia tenim una motivació per activar-nos. 

 Cal hidratar-nos durant i després de l’activitat. 

 



 

 

o   Cal menjar bé i controladament segons l’activitat que fem, no menjarem com si féssim vida normal. Mirem de menjar 
el més sa possible i excloure bolleria industrial i menjars ultra processats. 

o   És un bon moment de fer/provar infusions per tal de fer-nos passar l’ansietat de no poder sortir de casa i de llegir 
molt, després de fer l’activitat i d’una bona dutxa es posarà molt bé. 

o   El millor horari per realitzar l’activitat física és a mig matí i/o a mitja tarda, sempre una hora després d’haver menjat 
com a mínim. 

o   Podem preparar coreografies i enviar-les als nostres companys per compartir balls, exercicis, circuits al jardí de casa 
així tots anem agafant idees noves per posar-nos en forma i de passada passem una bona estona compartint 
experiències. 

o   Us animo a quedar-nos a casa però NO quedar-nos quiets! Endavant! 

Visual i Plàstica  
Divertiu-vos mirant els videos de Zach King: 
https://www.youtube.com/watch?v=fIoDnXMviGI 
https://www.youtube.com/watch?v=FHJ3CMWnVxY 
… 
Després intenteu fer algun truc simple: canvi de roba sense bellugar-se, fer aparèixer i desaparèixer els vostres familiars, modificar les 
seves dimensions…  
Si en teniu algun me l’envieu!  
 
Recordeu enviar-me tota la feina i la informació d’art i escola! 
 

Economia  
En el Moodle teniu una carpeta que diu “Feines pels dies de Confinament” on teniu 4 capítols del llibre “Economia en colors” de Xavier 
Sala i Martín.  Trieu-ne un i feu un petit resum.  També estigueu al cas de les notícies que aquests dies parlen de: borsa, atur, fronteres, 
interessos, acomiadaments ERTE…  

https://www.youtube.com/watch?v=fIoDnXMviGI
https://www.youtube.com/watch?v=FHJ3CMWnVxY


 

Informàtica 1, 2 i 3  

INFORMÀTICA GRUP 1 (GERMÀ) 

- Pràctica voluntària de Gimp: Fruita alienígena 

- Pràctica de Gimp: Animacions (Moodle) i  després fer l’exercici sobre animacions 

 

INFORMÀTICA  GRUP 2 ( INGRID) 

Cal que l'alumnat que cursa l'optativa d'Informàtica de 4t, continuï fent les tasques de l'App Inventor que té penjades en el moddle de 

l'assignatura. 

 

INFORMÀTICA GRUP 3 (FRANCESC) 

- Activitats de retoc d’imatges. 

- Introducció a la programació de Apps 

 

Emprenedoria  

Filosofia  
-Consulteu al moodle. 
En tornant aprofitarem el que hàgiu vist/llegit per fer debat, parlar de gènere, argument, trama, exercicis de resum i expressió escrita. 
 

Cultura Clàssica  

Revisar el Classroom de tant en tant per veure si s’han penjat tasques.  

Podeu visitar llocs històrics en aquesta web. Trobareu els “viatges” ordenats cronològicament, així podreu triar aquells que us interessa 
segons l'època històrica que estigueu treballant.   
 

Projecte de Recerca  

Tots els alumnes ja estan treballant els seus projectes en grups o individualment. Podeu aprofitar per treballar i avançar els projectes. 

Totes i tots teniu un tutor/a assignat, per tant ja sabeu que si necessiteu ajuda us hi podeu posar en contacte i solucionar qualsevol 

qüestió que faci referència al projecte. 

 

https://docs.google.com/document/d/1x71T3sLbfxGJ5vmrkBhkIpgH-rmK90WyKAjdg8KS3I4/edit?usp=sharing
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/assign/view.php?id=46473
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/moodle/mod/assign/view.php?id=46474
https://docs.google.com/document/d/1yPhiDyeJpxjVqzQTCYVzUPGwG4OTZd7pMDWhs2i4FSo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tXmpfzxdNYDFtOT1JnPciEmAY3pZYHnRN5VuF1hk0kU/edit?usp=sharing
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitas-virtuales-a-lugares-historicos?fbclid=IwAR04gnEHSfnf_ZaXrCGa8_f6OxW9kxGb2m_jtbeFmCODkH3jtx1c8PgOPl8


 

 

 

 

 

 

 


