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Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Castellà
Teresa Cantillo 
tcan001@idc.cat

Dilluns prova d'expressió escrita. Fins dijous, activitat 
"Pares mínimos y análisis inverso I" (obligatòria). Dijous 
classe de resolució de dubtes (voluntària).

Instruccions rebudes per correu 
electrònic i material penjat al Moodle 

Rebran l'enunciat de la prova escrita dilluns a les 11 per correu 
electrònic. Disposen d'una hora per fer el retorn. 14 d'abril 20 i 23 abril

Anglès
Teresa Solà teresa.
sola@idc.cat

Llegir els capítols que creguin oportuns del llibre escollit i 
anar prenent notes de la informació que han d'incloure a 
la ressenya oral que han de gravar per el 15 de maig. www.BurlingtonBooks.com/Spain 14 d'abril 15 de maig

Matemàtiques

José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat                                                   
Jordi Arnau  jarn601@idc.
cat Exercicis de geometria per preparar la tasca següent.

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

Fins el dia  d'abril 17 han hagut de treballar diversos 
documents i han fet dues tasques. 20/04 24/04

Matemàtiques socials

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

Dilluns han de fer la tasca d'inequacions. Després 
treballar els documents de Pogramació Lineal per 
preparar la següent tasca.                                                
G2:Fer les tasques  de programació lineal del moodle

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

Fins el dia  d'abril 17 han hagut de treballar diversos 
documents i han fet dues tasques. 20/04 24/04

Física
Marta Magarzo  
mmar444@idc.cat Problemes relacionats amb la naturalesa de la llum. 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

Geologia
Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Completar fitxa en el moodle. Libre de text, llibre digital que he penjat en moodle. Completar la fitxa del moodle. 20/04 24/04

Biologia
Lola Izquierdo 
lizq004@idc.cat

Classe de dilluns a dijous. Activitats finals tema 10. Test 
de la unitat. Iniciat

Al llarg de 
la setmana

Dibuix tècnic
Josep Iglesias josep.
iglesias@idc.cat

AXONOMETRIES
Entregar cada setmana dues axonometries de les PAU 
escollides pels alumnes, compartides al classroom.
UD7 COSSOS GEOMÈTRICS - FIGURES REGLADES
S'han d'entregar totes les tasques de desenvolupaments 
(exercicis 01-05) fetes fins a l'actualitat (22/4)
06-Desenvolupament prisma oblic qualsevol
Començarem a treballar interseccions entre cossos 
reglats. Anirem penjant les activitats al classroom.

Exercicis penjats al Classroom

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

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 en cas de 
no poder estar presents a l'aula virtual.
-Setmanalment els alumnes han d'escollir dues activitats 
d'axonometries de les PAU, compartides amb ells.
-Han d'entregar les activitats fetes fins el 20/4, abans del 22/4
-Cada activitat té la seva data d'entrega al Classroom.
-Les activitats d'interseccions de cossos reglats les aniré 
penjant a mesura que fem classe. 20/4 25/4

Literatura castellana
Àfrica Aparisi africa@idc.
cat Finalitzar lectura de La Regenta i comentari de text. Tenen el material al Moodle.

Han d'entregar el comentari de text per Drive. A la classe 
online explicarem alguns punts clau de la novel·la i dubtes. 20/4 26/4

Literatura catalana
Joan Oriol                             
jori002@idc.cat Introducció a S. Espriu i activitats. Enviat per correu-e.

Llatí
Marià Betriu  mariab@idc.
cat

Control de la lectura les Metamorfosis d'Ovidi (dimevcres 
d'11 a 12). Els valors de la conjunció cum. Tot és al Moodle. Dimecres d'11 a 12 tenen un examen on-line 20/04 26/04

Grec
Marià Betriu  mariab@idc.
cat Dos exàmens de selectivitat Tot és al Moodle. 20/04 25/04

Economia de l'empresa

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

Grup 1 (MC): Lectura tema 10 / Grup 2 (D): Lectura tema 
11. Tots dos grups han de fer les activitats del final del 
tema. Llibre de text i Moddle A la connexió amb el professor s'aclarirà el que no entenguin. 20 d'abril 24 d'abril

Informàtica
Carme de Haro 
carme@idc.cat

Optatiu: Acabar l'aplicació que tenim a mitges.  Si algú del 
grup l'interesa acabar-la contacteu per mail. moodle, https://appinventor.mit.edu/
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