
Setmana 20-24 d'abril

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català  

Elena R.: eromerori@idc.
cat

Bernat F.: bfer122@idc.
cat

Goretti C.: 
gcoronaspa@idc.cat

Dues activitats:

1) Lectura en veu alta: han de llegir un fragment d'un 
llibre que els agradi en veu alta (han de gravar un àudio 
amb la veu).

2) Carpeta d'aprenentatge: han d'actualitzar la 
carpeta amb la proposta relacionada amb Sant Jordi.

Carpeta compartida amb el material i les 
instruccions

A la carpeta compartida hi trobaran:
- Un vídeo tutorial amb l'explicació de com fer-nos arribar el 
fragment de lectura en veu alta. I la presentació utilitza al 
vídeo. 
- Rúbrica d'avaluació de la lectura en veu alta. 
- Proposta d'entrada per a la carpeta d'aprenentatge. 

Durant la setmana farem una trobada virtual amb cada 
grup per compartir com estem i plantejar i respondre dubtes de 
les activitats. La trobada serà via Hangouts Meet.

20/04 24/04

Castellà Patri M.: patricia@idc.cat 
Lidia S.: lidia@idc.cat

ACT 3. Análisis y presentación Lectura "Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás". Creación de un 
audiovisual: respondiendo a las preguntas planteadas y 
leyendo el primer fragmento de la obra.

Document explicatiu 20/04 24/04

Anglès 
2AS/2BS

Imma S.: imma.
salvado@idc.cat 

Entregar les preguntes de Strangers in the past. Plot,
crítica personal, i buscar 8 verbs irregulars. 
Autocorrecció de la lliçó 5 del workbook.

Strangers in the past i Workbook 14/04 24/04

Anglès
2CS

Maite P.: 
mariateresa@idc.cat 

Escollir llibre de lectura del catàleg de Burlington books. 
Llegir-lo i fer les activitats on line. És una tasca de dues 
setmanes. Idealment haurien de llegir dos capítols al dia.

Burlingtonbooks.com/spain.

Tenen instruccions i Codi d’accés al correu. Si algú té 
dificultats per escollir títol i nivell es pot comunicar amb mi pel 
xat de Hangouts i en parlem. IMPORTANT: DILLUNS 27 HI 
HA TASQUES RELACIONADES AMB CADA LECTURA.

20/4 30/4

Matemàtiques
Esther F.: esther.
floris@idc.cat 
Anna G.: agra008@idc.cat

TASCA 4 (PART 1). Construcció de 5 políedres a partir 
del seu desenvolupament pla. 

Disposen de tot el que necessiten al 
moodle. 
En aquest cas, la descripció de l'activitat, 
les instruccions i el material necessari es 
troba a:
 
https://moodle.idc.cat/mod/page/view.
php?id=10082

Se'ls ha facilitat (al moodle) dos vídeos explicatius sobre:
- Quina és la dinàmica de treball que se centralitzarà des del 
moodle: https://reccloud.com/es/u/8r3fpmc
- Com es pot intervenir i participar en els fòrums de dubtes: 
https://reccloud.com/es/u/hwgd6l8

Se'ls demana que intervinguin activament en els fòrums de 
dubtes.

Els que no hagin entregats les tasques 1, 2 i/o 3, poden fer-ho 
al moodle fins la setmana vinent.

20/04 24/04

Tecnologia Sergio S. ssui643@idc.cat Activitats de consolidació de coneixements...             

Envio Email al col·lectiu de la promoció i 
penjo arxiu al Moodle, tema 03 
METALLS I PLÂSTIC, activitat 5, 
DEURES DEL 20 al 24 D'ABRIL     https:
//moodle.idc.cat/course/view.php?id=123  

Si el lliurament es fa fora de termini s'acceptarà sense cap 
problema, entenent la problemàtica de molts alumnes.
Als alumnes que ho necessitin se'ls enviarà el solucionari via 
email i hauran de fer la feina a mà, quan hagi passat el temps 
d'entrega. 

20/04 24/04

Física i química 
2AS Júlia P.: julia@idc.cat

Dues tasques sobre el llibre La porta dels tres panys: 
1) Fer un comentari al FÒRUM del moodle. 
2) Realitzar un KAHOOT sobre la comprensió del llibre. 

Tenen un e-mail amb tots els passos a 
seguir. També tenen la informació al 
moodle: https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=145

20/04 24/04

Física i química 
2BS/2CS

Marta M.: mmar444@idc.
cat TASCA 4 PENJADA AL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10081Tenen dues setmanes per fer totes les activitats que es 

proposen. 20/04 01/05

Socials Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat

Aprenem les comarques de Catalunya a través d'una 
aplicació

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/
recurs/comarques-de-
catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-
f8ae1723900c

Primer aneu a l'opció estudiar i després jugar. Quan obtingueu 
un bon resultat m'envieu a través del correu una captura de 
pantalla.

20/4 24/4

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Repte musical solidari https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/04/repte-musical.html

Educació Física Ramon B.: rbos605@idc.
cat

Durant aquesta setmana els faré arribar una proposta 
transversal relacionada amb l'elaboració d'un circuit.

https://drive.google.com/open?id=1hbt5dboXINTSdCD_yjoJXYyXF12a_1wt
https://drive.google.com/open?id=1hbt5dboXINTSdCD_yjoJXYyXF12a_1wt
https://docs.google.com/document/d/1u6Nptgb3r2LrnWGkVVwQmJTlZ_AX98pT0vEapFnoMnI/edit?usp=sharing
http://Burlingtonbooks.com/spain.
https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10081
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-f8ae1723900c
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-f8ae1723900c
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-f8ae1723900c
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-f8ae1723900c
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/70e11124-9efc-bfd7-8ddb-f8ae1723900c
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html
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Tutoria i CIVE
2AS Júlia P.: julia@idc.cat

Ens trobarem dimecres a les 11h. en una 
videoconferència de grup per fer un seguiment de tutoria: 
saber com estan, comentar com s'estan organitzant per 
poder treballar les diferents activitats, resoldre possibles 
problemes que puguin tenir, plantejar dubtes, etc.  

Enviarem la invitació del Hangouts Meet 
al correu una estona abans de 
començar. 

Si algú té problemes per accedir-hi, que ens ho comuniqui i buscarem una solució perquè hi pugui assistir.22/4 22/4

Tutoria i CIVE
2BS Lidia S.: lidia@idc.cat

Ens trobarem dimarts a les 10h. en una videoconferència 
de grup per fer un seguiment de tutoria: saber com estan, 
comentar com s'estan organitzant per poder treballar les 
diferents activitats, resoldre possibles problemes que 
puguin tenir, plantejar dubtes, etc.  

Enviarem la invitació del Hangouts Meet 
al correu una estona abans de 
començar. 

Si algú té problemes per accedir-hi, que ens ho comuniqui i buscarem una solució perquè hi pugui assistir.21/4 21/4

Tutoria i CIVE
2CS

Esther F.: esther.
floris@idc.cat 

Ens trobarem dimarts a les 11.30h. en una 
videoconferència de grup per fer un seguiment de tutoria: 
saber com estan, comentar com s'estan organitzant per 
poder treballar les diferents activitats, resoldre possibles 
problemes que puguin tenir, plantejar dubtes, etc.  

Enviarem la invitació del Hangouts Meet 
al correu una estona abans de 
començar. 

Si algú té problemes per accedir-hi, que ens ho comuniqui i buscarem una solució perquè hi pugui assistir.21/4 21/4

Francès Maribel B.: maribel.
boix@idc.cat 

Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: 
Français 2ème année Correu electrònic 20/4 24/4


