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Català  

IInés V.: ivallscre@idc.cat
Bernat F.: bfer122@idc.
cat
Iolanda P.: ipal028@idc.
cat

Fer exercicis d'accentuació del llibre de català. Pàgina 
134. Ex:29,30,31,32,33

Llibre de català / Enllàc digital al llibre de 
català: http://pdi.vicensvives.
com/pdi/llil1e/program/index.html#/ap?
l=573&t=111883&a=112297  1 hora a la setmana 20 d'abril 24 d'abril

Castellà

Teresa C.: tcan001@idc.
cat
Lidia S.: lidia@idc.cat

Comprensió lectora 1. 
Exercicis sobre l'adjectiu (p. 136-137 ex. 11,12 i 13) Material adjuntat al correu electrònic 1 hora a la setmana 20 d'abril 24 d'abril

Matemàtiques

José Manuel O.: 
josemanuel.ortiz@idc.cat  
Ariadna R.: ariadna.
rodriguez@idc.cat  Alba 
A.: alba.ambros@idc.cat     
Dani F.: dani.fenoll@idc.
cat Tasca 1 de construcció de L’OVOTANGRAM La feina es troba al classroom 1 h 30' a la setmana 20 d'abril 24 d'abril

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Enregistrar un àudio cantant la tornada de la cançó 'Just 
The Way You Are' de Bruno Mars. Explicació activitat enviada a alumnes 30 minuts 20 d'abril 24 d'abril

Socials 1AS i 1BS
Oriol F.: joseporiol@idc.
cat

Fer un exercici sobre Mesopotàmia. Poden fer un resum, 
una redacció (per exemple, un dia a Mesopotàmia) o una 
presentació (power, prezi...) 

Power points d'elaboració pròpia, 
adaptats per al confinament: 1. Per què 
les primeres civilitzacions van sorgir a la 
riba dels grans rius? 2. Mesopotàmia, la 
Terra entre dos rius. Documental "El 
amanecer del hombre" (darrers 30 
minuts, que parlen de Mesopotàmia). El 
documental és disponible a youtube (els 
facilito link). 

Variable, en funció del temps que disposin. Entenc que la 
logística dels alumnes és molt variable, fent molt complicat o 
àdhuc impossible poder treballar. Recomanable 1 hora + 
documental (opcional). 20 d'abril 27 d'abril

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat Fer una fitxa sobre el tema La Prehistòria

https://drive.google.com/open?
id=1n835W8X48pdUGwWrdxZdwCxnST
Nos9nG Una hora 20 d'abril 24 d'abril

Naturals
Ariadna R.: ariadna.
rodriguez@idc.cat

Repte setmanal 2: Què trepitgem? (Característiques de la 
geosfera i tipus de roques).

Les instruccions i les tasques s'han 
enviat per correu. (Links a continuació:)

1 hora a la setmana 20 d'abril 24 d'abril
INSTRUCCIONS
TASQUES

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

Educació Física
Ramon B.: rbos605@idc.
cat

Crear o inventar-se un circuit amb el material i espai 
disponible a casa, hi ha d'haver un mínim de 10 activitats 
diferents: 5 exercicis de cames i 3 de braços i 2 de braços 
i cames. L'han de posar en pràctica i explicar sensacions. 1 hora aproximadament. Enviar-ho per correu electrònic. 20 d'abril 04 de maig

Tecnologia
Carme de H.: carme@idc.
cat Els materials d'ús a la tecnologia.  

La feina es troba al classroom.  Tema els 
materials a la tecnologia. 1 hora a la setmana 20 d'abril 24 d'abril

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Realització de dibuixos amb objectes Explicació al moodle 1hora a la setmana. 17 d'abril 24 d'abril

Tutoria i CIVE
1AS

Ariadna R.: ariadna.
rodriguez@idc.cat

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment Meet de Google Dimarts de 11 a 12h

Tutoria i CIVE
1BS

José Manuel O.: 
josemanuel.ortiz@idc.cat

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment Meet de Google Dilluns de 11.30 a 12.30h

Tutoria i CIVE
1CS

Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment Meet de Google Dilluns a partir de les 12.30

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

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment Meet de Google Dilluns a partir de les 12.00

https://docs.google.com/document/d/1ojHpn9GhKRx3EuP11U5U8MtFY3r6Sc2AI3gMsEB-REI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1n835W8X48pdUGwWrdxZdwCxnSTNos9nG
https://drive.google.com/open?id=1n835W8X48pdUGwWrdxZdwCxnSTNos9nG
https://drive.google.com/open?id=1n835W8X48pdUGwWrdxZdwCxnSTNos9nG
https://drive.google.com/file/d/15pmmiCG6A5qo9PB0Xd-vn6IXlTP76Iv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8oH1H6rp5g6goVXPLFoyRFvxev70wMh/view?usp=sharing
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/repte-musical.html
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