
Setmana 20-24 d'abril

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català (tots)
Marta E. marta.
espin@idc.cat
Goretti C. 
gcoronaspa@idc.cat

Elaborar una portada d'un diari. 
De moment ja han fet una notícia, poden utilitzar aquesta 
notícia, la que tenien feta del 1r trimestre o fer-ne una de 
nova perquè sigui la notícia principal.

A més a més, poden continuar practicant ortografia i 
morfosintaxi a partir dels exercicis que els proposem al 
moodle.
També els convidem a participar al fòrum per plantejar 
dubtes, fer propostes de lectures, jocs, pel·lícules, sèries, 
etc.

Fitxa explicativa de la portada: dins hi ha 
tota la informació que necessiten per 
dissenyar la portada.

PORTADA:
La poden fer amb un programa de disseny (per exemple el 
Canva, amb word, etc.). Els alumnes que no tenen ordinador 
poden dissenyar-la a mà i enviar-nos la fotografia. 

EXERCICIS D'ORTOGRAFIA I MORFOSINTAXI (moodle):
Poden fer els exercicis virtuals del moodle i/o els exercicis del 
llibre que proposem. Els del llibre, els alumnes que no tenen 
ordinador els poden fer a mà i enviar-nos la fotografia. 

DILLUNS 20 els fem arribar un correu amb tota l'explicació i 
els enllaços a les activitats. 

A més a més, cada grup serà convocat a una trobada 
virtual amb la professora per resoldre dubtes, compartir 
propostes, etc.

20/04/20 24/04/20

Català ADI 3A-3B Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Català ADI 3C-3D Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Castellà Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat

Contestar un formulari en base al PowerPoint que els 
envio sobre el Renaixement

G-mail, Formularis i Presentacions de 
Google 20/04 01/05

Castellà ADI 3A-3B Àfrica A. africa@idc.at Fitxa: comprensió lectora, expressió escrita i repàs 
sintaxis. 

Moodle i correu. https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=205#section-5

Han de fer el retorn. Poden fer-ho a mà i enviar fotos per 
correu electrònic. A la sessió online es poden connectar amb el 
mòbil a partir del link que els enviaré per correu i s'erà per 
resoldre dubtes. 20/4 24/4

Castellà ADI 3C-3D Xavi A. xavier.
arranz@idc.cat

Anglès Laure D. laureano@idc.
cat

Mates Javier R. Javier@idc.cat

3A i 3D -->  Identificar patrons en successions 
numèriques
3A i 3D -->  Expressar matemàticament successions 
numèriques

3B i 3C -->  Fitxa introducció a les successions
3B i 3C --> Fitxa successions aritmètica

Al 3C està realitzant la unitat l'Aleix P. AleixCampeny@gmail.
com
Al 3D està realitzant la unitat l'Eloy N. eloy.navarro@e-campus.
uab.cat 17/04/202

0* 23/4

Mates ADI 3A-3B Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

Qüestionari online introducció a les equacions

Videos de suport. https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSd4TAWrusHdM
KOatzzkuciOeSTfwaLgVlADVivG_19dlkp
caQ/viewform 16/4 24/4

Mates ADI 3C-3D Bernat F. bfer122@idc.
cat Formulari Google. Activitats Thatquitz

Els materials i enllaços s'han enviat per 
correu i estan penjats al moodle. 15/4 24/4

Tecno
Sergio S. ssui643@idc.
cat

Activitats d'un dossier.

S'envia correo als alumnes i està penjat 
al Moodle. https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=206#section-4

 Si el lliurament  es fa fora de termini s'acceptarà sense cap 
problema, entenent la problemàtica de molts alumnes.                                          
Als alumnes que ho necessiten se'ls enviarà el solucionari via 
email i hauran de fer la feina a mà, quan hagi passat el temps 
d'entrega. 20/04/20 24/04/20

FIiQ & Bio 3A-3B Júlia P. julia@idc.cat
TASCA 4 AL MOODLE.

Arxius penjats al moodle i enviats per 
correu als alumnes. https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=219#section-3 20/04/20 24/04/20

https://drive.google.com/open?id=1m12sf4LfamZw3mIZLPlY1Zb55i482UQc
https://drive.google.com/open?id=1m12sf4LfamZw3mIZLPlY1Zb55i482UQc
https://drive.google.com/open?id=1m12sf4LfamZw3mIZLPlY1Zb55i482UQc
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FIiQ & Bio 3C-3BD Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat Activitats etiquetes aliments

Arxius penjats al moodle i enviats per 
correu als alumnes 16/4 24/4

Socials Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Han de veure un documental sobre la indústria a Xina i 
respondre a un qüestionari

- Mail enviat el 20/04
- Al moodle hi ha l'enllaç al documental i 
l'arxiu amb el qüestionari, sota l'apartat 
del tema 5 (la indústria). Allà mateix 
també trobaran l'enllaç al llibre difital que 
poden fer servir com a reforç: https:
//moodle.idc.cat/course/view.php?
id=152#section-5

- Visionat del documental: 30 minuts
- Respondre el qüestionari: 30-45 minuts

20/04 24/04

EF Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Han de fer una sessió HIT i fer-la a casa amb regularitat. 
És una feina que tenen pendent d'entregar de fa unes 
setmanes. Ja han rebut email amb informació 03/04/2020 24/04/2020

Tutorioa CiV
3rA

Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Tutorioa CiV
3rB

Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Ens trobarem tots a les 13h en una videoconferència per 
resoldre possibles problemes que puguin tenir els 
alumnes; personals, tasques, dubtes o problemes tècnics. 
Intentaré respondre els problemes tècnis, resoldre els 
dubtes i vehicular els problemes amb la persona 
corresponent.

L'enllaç el trobaran a la capçalera del 
Classroom 20/4

Tutorioa CiV
3rC

Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Tutorioa CiV
3rD

Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat

Visual i plàstica Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Optativa música Eva Ruiz eva.ruiz@idc.cat Repte musical sol·lidari
https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/04/repte-musical.html

Français 
Maribel Boix maribel.
boix@idc.cat

https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html

