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Català 
Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Fitxa comentari del poema Desolació de Joan Alcover. La 
tasca està penjada al moodle.

https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=86#section-0 Enviaré correu explicant la tasca. I l'han de penjar al moodle. 20/4 24/4

Castellà
Àfrica Aparisi africa@idc.
cat

Complements del verb i anàlisi sintàctic. Repàs i 
realització de fitxa.

El material el tenen al Moodle (ppt 
explicatiu, fitxa i tema en pdf del llibre de 
text i fitza resolta). 

La fitxa, encara que la corregeixen ells, l'han d'enviar per 
correu per controlar que l'han fet. S'utilitzarà la classe online 
per dubtes, però poden utilitzar el correu també. 20/4 24/4

Anglès
Maite Padrós 
mariateresa@idc.cat Cumulative review. Pages 54 and 55 of SB Llibre de text / he enviat correu també

Divendres enviaré correcció, però ells han d'enviar les 
respostes per controlar que l'han fet.A la classe on line farem 
dubtes. 20/4 24/4

Filosofia
Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat

De l'acció lliure a l'acció moral. Text més qüestions. 
Valors i la crisi de valors. Text més quëstions i preguntes 
de repàs.

Material al Moodle on disposen de 
l'explicació de les activitats i el dossier 
per resoldre les activitats. 14/04 24/4

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Veure un documental penjat en el moodle i contestar un 
formulari En el Moodle 14/04 30/04

Educació Física
Albert Navarrete 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

Matemàtiques

Jordi Arnau  jarn601@idc.
cat       Lourdes Vidal   
mlvidalca@idc.cat

Activitats document càlcul de límits 1.                                       
G2:Activitats del moodle sobre equació de la recta

Tot el material se'ls penja al Moodle i 
contacte via mails.

Han de tenir l'inciativa de fer les consutes que els calgui per 
aclarir els dubtes que tinguin. Fins el dia17 d'abril ja han anat 
fent tasques que se'ls ha penjat al Moodle 20/04 24/04

Matemàtiques socials Dani Fenoll dani.fenoll@idc.catDani: Exercici 2 del dossier de límits (a entregar div.24-4) moodle

Matemàtiques socials
José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat

1r Batxiller: Funcions elementals (Representació, 
dominis, ...); Activitats setmana 20 al 26 abril
2n Batxiller - Geometria - Activitats setmana 20 al 26 
d'abril https://classroom.google.com 20/04 26/04

Física

Marta Magarzo  
mmar444@idc.cat                  
Júlia Prat         julia@idc.
cat Problemes relacionats amb el Principi de Conservació de l'energia. Aquests problemes s'explicaran i es resoldran a les sessions que es faran el dilluns, dimecres i divendres via skype. Els alumnes ja ho sabenMoodle i skype 20/04 24/04

Química
Anna Grancelli 
annag@idc.cat                  
Júlia Prat               
julia@idc.cat

fulls 1 i 2 model de la mecànica quàntica i els que no ho 
hagin acabat fulls 1 i 2 de formulació

Documents  videos al moodle i 
videoconferències skype

Ciències de la Terra
Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Llegir orientacions referents a 3r trimestre en el Moodle. 
Fitxa 2 en el Moodle     

Els alumnes poden fer servir apunts , 
llibre de text o internet . 20/04 24/04

Dibuix tècnic
Josep Iglesias  josep.
iglesias@idc.cat

UD09 - La ciència de la mirada
- Realització de perspectiva Isomètrica, DIN5, Cavallera i 
Militar d'unes figures donades.
TREBALL 3r TRIMESTRE
- Aquesta setmana s'ha d'entregar la representació 
dièdrica del Projecte trimestral i explicarem com fer-lo 
amb Sistema Acotat i Perspectiva Isomètrica.

Exercicis penjats al Classroom

Vídeos penjats al canal de YouTube:
https://www.youtube.
com/channel/UCSb9OWGSg9-
JAdxMuB8ohdA/

Cal que entreguin les activitats del projecte fets fins a 
l'actualitat: esbós, croquis i dièdric. 
Les classes que anem fent són per explicar els conceptes 
necessaris per entendre els sistemes de representació i veure 
com es realitzen amb un exemple pràctic.
En el Canal de YouTube aniré penjant activitats similars a les 
que han de fer els alumnes perquè puguin entendre el 
procediment per resoldre les activitats proposades.

20/4 26/4

Biologia
Lola Izquierdo 
lizq004@idc.cat                 
Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Preparar la prova del dia 21. Treballar el vídeo sobre els 
fragments d'Okazaki i el vídeo sobre la replicació. Els alumnes el tenen. Ja iniciat.

La prova 
dia 21. La 

resta 
sense data 

de 
moment.Tecnologia industrial

Eduard Gómez 
egom622@idc.cat

Llatí
Marià Betriu mariab@idc.
cat Unitat 16 Instruccions detallades a Moodle

https://moodle.idc.cat/course/view.php?id=86#section-0
https://moodle.idc.cat/course/view.php?id=86#section-0
https://classroom.google.com
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
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Grec
Marià Betriu   mariab@idc.
cat Unitat 14 Instruccions detallades a Moodle

Història del món 
contemporani

Oriol Font  joseporiol@idc.
cat

Economia

M.Carmen Zafra 
mczafrato@idc.cat                  
Diego Navarro diego@idc.
cat

Lectura del tema 10 fins als Pressupostos Generals de 
l'Estat (Polítiques macroeconòmiques, política fiscal i 
tipus de política fiscal) Llibre de text Si hi ha dubtes han saben que poden contactar via mail. 20 d'abril 24 d'abril

Economia de l'empresa
M.Carmen Zafra  
mczafrato@idc.cat     
Diego Navarro  diego@idc.
cat

Realitzar el treball del tema 12. Llibre de text, moddle i correu.
Han de realitzar el treball per parelles. Tindrán les instruccions 
per correu i dues setmanes per fer-lo. 20 d'abril 4 de maig

Informàtica
Carmen de Haro  
carme@idc.cat

Continuar amb l'aplicació per tenirla acabada a finals de 
maig moodle, https://appinventor.mit.edu/

Heu de continuar treballant en equip per acabar l'aplicació que 
tenims a mitjes.  Si necessiteu podem fer reunions on line amb 
cada grup de treball de forma individual. Us enviarè un doodle 
a veure quan podeu.

20/04 25/05

Programes de disseny
Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat 1 Bat. Sketch up practiques/2 Bat.Sketch up projecte Instruccions detallades a Moodle

Literatura Universal
Joan Oriol                              
jori002@idc.cat Activiats de sintesi (Hamlet). Enviat per correu-e.

Sociologia
Joan Ortiz                             
jort635@idc.cat

Psicologia

Joan Ortiz                            
jort635@idc.cat                      
Cleo Martínez 
cleofasa@idc.cat

Descobrir la figura de Freud: biografia i 
context històric. Anàlisi del cas d'Anna O.

Material de suport al Moodle. És una petita activitat de recerca. 
Compten amb l'ajuda de tres vídeos més el dossier de la 
Psicoanàlisi. 14/04 24/04

Cultura Audiovisual
Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat Realització curt ,moviments cinematogràfics Instruccions detallades a Moodle


