
Setmana 20-24 d'abril

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català           4tC-D-E
Nuria M.
nmon630@idc.cat

En el moodle tenen penjades les tasques a fer (unitat 1. 
Confinats). A més hi ha una graella on hi ha la 
temporització.

Català  4tA-B
Maribel B.          maribel.
boix@idc.cat

Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: Català 
4t A tercer trimestre o Català 4t B tercer trimestre Correu electrònic 10 minuts 20/4/20 24/4/20

Castellà 4B
Patri M.          
patricia@idc.cat

Visionat i anàlisi d'una notícia de tve sobre el confinament 
dels menors d'edat en altres països. Document explicatiu 30 minuts

Castellà 4C/4D
Patri M.          
patricia@idc.cat ACT 2. Fitxa teoria i pràctica sobre el CC. Document explicatiu 45min - 1h 20/4/20 24/4/20

Castellà 4A/4E
Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat

Redactar una descripció creativa d'una obra pictòrica 
vanguardista G-mail i Google Drive 1h 20/04 01/05

Anglès                      4tA - 
B - E

Imma S.         imma.
salvado@idc.cat Aida S. 
aida.soriano@idc.cat 
(ESO4B)

ESO4B: Enregistrar un àudio llegint el primer paràgraf del 
llibre Wonder.

ESO4B: Explicació activitat enviada a 
alumnes ESO4B: 30 minuts

ESO4B: 
20 d'abril

ESO4B: 
24 d'abril

Anglès                        4tC i 
D

Teresa S.                 
teresa.sola@idc.cat Seleccionar un llibre del vostre nivell i elaborar un video Informacions al correu electrònic

Mates 4t A
Alba Ambrós   alba.
ambros@idc.cat Estadística unidimendional. Activitats 1, 2 i 3 del dossier.

Moodle i correu electrònic.  Videos: https:
//www.youtube.com/watch?
v=gl9EEbT7viM, https://www.youtube.
com/watch?v=G1sI8HXGFEw Ho poden fer en 2 hores aprox. 15/4 24/4

Mates 4tB-C-E
Dani F.  dani.fenoll@idc.
catJ

4tB: Els he posat un treballet, organitzar un viatge.       
4tC i E. Han de mirar uns vídeos, fer exercicis de la meva 
web i ENTREGAR els exercicis 2, 3, 5, 6, 7, 8, i 9 del 
dossier de polinomis.

4tB. Enviat per correu.                      4tCi 
E: Enviat per correu. Tenen el dossier i 
també és al moodle. 4tB: 4h                      4tC i E: Vídeos 1h30min. Exercicis, 30min

4tB: 16-4      
4tC i E: 
17-4

4tB: 27-4         
4t C i E:  
24-4

Mates 4t D
Lourdes V.     
mlvidalca@idc.cat

Activitats 1.L'iphone i 2.La pedra que trobaran al moodle 
(fòrum tema 9)

Moodle, geogebra, aplicació de mòbil i 
drive

L'activitat 2 està dividida en 2 parts. Aquesta setmana només 
hauran de fer la 1a, i la setmanan vinent, la segona.  Unes 3 
hores. 20 d'abril

25 d'abril 
(fins el 
2.1)

Socials A

Greta    greta.
mustieles@idc.cat Sol J.     
mariasoledad@idc.cat

Exercici comparatiu entre els anys 20 i l'actualitat. 
Visionat (voluntari) de la pel·lícula El gran Gatsby per 
contextualitzar.

- Mail enviat el 20/04
- Al moodle hi ha l'arxiu amb el treball i 
un enllaç al Drive amb la pel·lícula, sota 
l'apartat "El període d'entreguerres". Allà 
mateix també trobaran material de suport 
i l'enllaç al llibre digital que poden fer 
servir com a reforç: https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=193 20/04 24/04

Socials B
Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat

Contestar questionari sobre la pel·lícula de la semana 
anterior Correo i moodle 1 hora per contestar les preguntes 20/04 24/04

Socials C-D-E

Assumpta B. 
abertran@idc.cat Resum de les pel·lícules que van veure sobre II GM i 

Guerra Freda més d'una setmana 27/04

Educació Física
Berta D.   bdom677@idc,
cat

Heu de fer exercici de cardio de 20-30 minuts 2 dies a la 
setmana i fer el full de registre de pulsacions

Full de registre de pulsacions Classe de 20-30 minuts d'exercici dos dies a la setmana i 5 
minuts per anotar pulsacions 20/04 26/04Text explicatiu del que heu de fer

Biologia i Geologia

Julio M.   direcció@idc.
cat  Ariadna R.    
ariadna.rodriguez@idc.
cat Tasca 1: realització d'un vídeo sobre l'evolució.

Llibre de text, diverses webs i Moodle. 
Instruccions enviades al correu. 20/04 03/05

Física i Química Anna 
Grancelli

    Anna G.  annag@idc.
cat

fulls de formulació de compostos bianris 1 i 2 full de 
càlcul de  mols i full de càlculs estequiomètrics

Anna: exercics del formulació  fulls 1 i 2 i 
càlcul de mols al moodle.

Anna: Es valoraran les aportacions al fòrum tant en forma de 
preguntes com de respostes a preguntes de la resta de 
companys. Els exercicis es revisaran i punctuaràn. 20/4 25/04

Física i Química Marta 
Magarzo

Marta M.   
mmar444@idc.cat  TASCA 3 DEL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10120Tenen dues setmanes per a realitzar-la 20/3 01/04

https://drive.google.com/open?id=1EsKZdfD76pLi5LyPvcgksnNYQDFXfAARkMrMgJcwInI
https://drive.google.com/open?id=1Qq8fcR0o1ClLdTHRhf90yYVFmZRRFJTZHsvZGtNqri8
https://docs.google.com/document/d/1Opm2GgZuX8oSpi087SSHskD3i-ms5fXdmKvQBUKEfZo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Opm2GgZuX8oSpi087SSHskD3i-ms5fXdmKvQBUKEfZo/edit?usp=sharing
https://moodle.idc.cat/
https://moodle.idc.cat/
https://moodle.idc.cat/
https://moodle.idc.cat/
https://docs.google.com/document/d/1faTxxqV8CJcE9JvEKPRSXpM3KZhh4Av45CKvbKlpYac/edit
https://docs.google.com/document/d/1JFHZidJkqcNQEOzFMejxIIYFBXORIH5guLnsYSdIess/edit
https://docs.google.com/document/d/13gRkUCa-nA8JrL0wN1DxduTR79Lua9X2ydQg1LazcL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13gRkUCa-nA8JrL0wN1DxduTR79Lua9X2ydQg1LazcL4/edit?usp=sharing
https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10120
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Emprenedoria

Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat     
Diego N     diego@idc.
cat Activitats sobre el llibre "La bona sort"

Moddle.
4t A: https://moodle.idc.cat/course/view.
php?id=194 1 hora aproximadament. 21 d'abril 24 d'abril

Economia

Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat     
Diego N     diego@idc.
cat

 Recerca de l'origen dels diners. Els suspesos continuen 
amb les activitats de repàs. Correu 2 hores aproximadament. 20 d'abril 24 d'abril

Llatí
Marià B.          
mariab@idc.cat

Llegir el text de Lo Gall de Ponent sobre la pandèmia i 
respondre qüestionari Moodle Fòrum i enllaç al text. 20/04 24/04

Música
Eva R.     eva.ruiz@idc.
cat   Repte musical sol·lidari

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

Filosofia

Cleo M.    cleofasa@idc.
cat            Joan Ortiz    
jort635@idc.cat Grup 3: "Into the wild" i questionari.

Moodle: material de suport. Tema: "La 
Llibertat". 20/04 24/04

VIP
Carmen V.      
cvelezgi@idc.cat Dibuix del natural

Tecno
Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    Començar Google sites. Veure vídeos i realitzar activitats. Classroom 1h 30 min com a molt 20/04 24/04

Francès
Maribel B.          maribel.
boix@idc.cat

Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: 
Français 4ème année Correu electrònic 10 minuts 20/4/20 24/4/20

Informàtica

Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    
Carme De H.      
carme@idc.cat Edició d'audio i video. 

Tenen les activitats al moodle perque 
vagin fent fins a finals d'abril 2 hores a la setmana 30/04

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

