
Setmana 27 d'abril - 8 de maig

Matèria Docents Activitats Material i enllaços de suport Temps de de dedicació i observacions
Data

Inici Entrega

Català  

Elena R.: eromerori@idc.cat

Bernat F.: bfer122@idc.cat

Goretti C.: gcoronaspa@idc.cat

Dues activitats:

1) ACT. 3: Text instructiu: elaboració d'un text 
instructiu a partir de la proposta d'Educació Física: Circuit 
de resistència. 

2) Carpeta d'aprenentatge: heu d'actualitzar la 
carpeta amb les dues entrades que us proposem.

Text instructiu: el document que us 
envia en Ramon conté la informació 
necessària. Al Classroom de Català hi 
trobareu, també, les indicacions i la 
rúbrica amb la qual avaluarem el text.

Carpeta d'aprenentatge: proposta al 
Classroom de Català.

3,5 hores aproximades (2h juntament amb Educació física, 30 
minuts aproximadament de la carpeta d'aprenentatge i 1 hora 
de trobada virtual). 

Text instructiu: activitat coordinada amb Educació Física. 
Convé que mireu les indicacions i la rúbrica d'avaluació abans 
de començar per saber com ha de ser i què us demanem.

Durant la setmana farem una trobada virtual amb cada grup 
per compartir com estem i plantejar i respondre dubtes de les 
activitats. La trobada serà via Hangouts Meet.

27/04 11/05

Tota la informació és a la carpeta 
compartida del Drive -carpetes 
vermelles-, a banda del Classroom.

Horaris trobada virtuals de grup.

Castellà
Patri M.: patricia@idc.cat 

Lidia S.: lidia@idc.cat

- Lectura del primer acte de Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás.

- En format vídeo: a. resum del capítol / b. lectura d'un 
petit fragment que els hagi agradat / c. Justificació de per 
què han escollit aquest fragment.

Document explicatiu ACT 4

2h + hora explicativa de resolució de dubtes per videotrucada 27/4 8/5

Historial d'activitats de castellà durant el 
confinament

Anglès 

2AS/2BS
Imma S.: imma.salvado@idc.cat 

- Autocorrecció de la unit 5 del workbook. 
- Fer el llibre que han llegit en còmic (tenen temps fins el 
8 de maig).

Enviaré jo les correccions.Necessiten el 
llibre de lectura Strangers in the Past per 
fer el còmic.

27/4 7/5

Anglès

2CS
Maite P.: mariateresa@idc.cat Escollir un parell de paràgrafs del llibre de lectura i llegir-

los en veu alta. S’ha d’enviar gravació.

Enviaré enllaç d’àudio per poder 
practicar la pronunciació. Necessito 
saber, però, el títol del llibre escollit.

30-45 minuts 27/4 30/4

Matemàtiques
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

Anna G.: agra008@idc.cat

Tasca 4. Buscant i classificant políedres (part 2). 
(27/04 a 30/04)
Es tracta de que identifiquin prismes i piràmides i que les 
classifiquin. HAuran de classificar els 5 poliedres que van 
construir, 3 objectes de casa amb forma polièdrica i 3 
edificis del món amb forma polièdrica.

Tasca 5. Àrees de políedres. (04/05 a 08/05)
Exercicis de càlcul d'àrees de poliedres. He deixat una 
classe enllaunada composta de 3 vídeos en que explico 3 
exemples diferents. Han de començar veient els 3 vídeos. 

Disposen de tot el que necessiten al 
moodle. 

Per la tasca 5, disposen de 3 vídeos 
explicatius on faig 3 exemples i clarifico 
alguns conceptes.

3 hores

- És imprescindible que mirin almenys una vegada els vídeos 
que hi ha moodle (són explicacions necessàries).
- Se'ls demana que intervinguin activament en els fòrums de 
dubtes.
- Si teniu dubtes, consulteu l'apartat del moodle "Preguntes 
freqüents" on resolc dubtes comuns amb vídeos explicatius.

La tasca 5 s'obrirà a partir del 04/05.

Tasca 4
27/04

Tasca 5
04/05

Tasca 4
30/04

Tasca 5
08/05

Tecnologia Sergio S. ssui643@idc.cat

Aquesta setmana no proposo deures. Els alumnes que no 
han presentat alguna feina, tenen temps per reorganitzar-
se.

Dilluns us indicaré les activitats del 4 al 8 de maig.

S'enviarà correu electrònic idc.

Física i química
 

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

EXPERIÈNCIA 3. 

Realitzar una experiència científica a casa i fer-ne un 
informe científic.

Tasca penjada al moodle de 
l'assignatura (instruccions i rúbrica 
d'avaluació de la tasca). També ho tenen 
al correu electrònic. 
https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=145

1:30h. 27/04 08/05

https://drive.google.com/open?id=12QnnabGmk48uIXsLrViaODBKvUm38eIs
https://drive.google.com/open?id=12QnnabGmk48uIXsLrViaODBKvUm38eIs
https://drive.google.com/open?id=12QnnabGmk48uIXsLrViaODBKvUm38eIs
http://idc.cat/sec-2n-d%27ESO-12131.html
https://docs.google.com/document/d/1kDX73UsVYfbFHYbm34KA2juzYavtShW5rkeMVjnlNQ8/edit";"Document explicatiu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZATLXGfufjndp2jIUqzyfKvEXBE46rq-ciLYX8_J1MA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZATLXGfufjndp2jIUqzyfKvEXBE46rq-ciLYX8_J1MA/edit?usp=sharing
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2BS/2CS

Marta M.: mmar444@idc.cat CONTINUAR TASCA 4 PENJADA AL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.
php?id=10081 20/04 01/05

Socials Belen P.: belen.pamplona@idc.cat Aprenem geografia política d'Amèrica.

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/
recurs/paisos-damerica-del-
sud/55343e4e-621e-4bba-8f37-
ba956a6fd5ca 
https://mapasinteractivos.didactalia.
net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/
recurs/paisos-damerica-
central/1813e37f-d700-4900-9fe2-
577bd5f2e68b                                               

30-45 min

Primer aneu a l'opció estudiar i després jugar.Quan obtingueu 
un bon resultat m'envieu a través del correu una captura de 
pantalla.

27/04 01/05

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Repàs del Classicisme https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/04/amadeus.html

Enviar les respostes mitjançant l'apartat de COMENTARIS del 
bloc 27/04 15/05

Educació Física Ramon B.: rbos605@idc.cat Elaboració d'un circuit de resistència Es fa arribar per correu explicació del 
que es demana i  un exemple clarificador 2h (aprox.). Activitat coordinada amb el Departament de Català 27/04 11/05

Tutoria i CIVE

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

1) Elaborar un horari de la rutina diària. Cal especificar 
l'horari que teniu durant la setmana: a quina hora us 
lleveu, quanta estona dediqueu a fer activitats i tasques 
de l'institut, esport, etc. En aquest horari hi ha d'haver, 
també, les hores de classe virtuals que teniu 
programades. 

2) Trobada virtual de tutoria, dimecres a les 11h via Meet.

Exemple i plantilla d'horari

2 hora aprox. (1 hora d'elaboració de l'horari i 1 hora de 
trobada virtual)

Envieu l'horari a la Júlia.

Fer aquest horari us ajudarà organitzar-vos millor i poder 
acabar les activitats tranquil·lament.

27/04 29/04

Tutoria i CIVE

2BS
Lidia S.: lidia@idc.cat

1) Elaborar un horari de la rutina diària. Cal especificar 
l'horari que teniu durant la setmana: a quina hora us 
lleveu, quanta estona dediqueu a fer activitats i tasques 
de l'institut, esport, etc. En aquest horari hi ha d'haver, 
també, les hores de classe virtuals que teniu 
programades. 

2) Trobada virtual de tutoria, dimarts a les 10h via Meet.

Exemple i plantilla d'horari

2 hora aprox. (1 hora d'elaboració de l'horari i 1 hora de 
trobada virtual)

Envieu l'horari a la Lidia.

Fer aquest horari us ajudarà organitzar-vos millor i poder 
acabar les activitats tranquil·lament.

27/04 29/04

Tutoria i CIVE

2CS
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

1) Elaborar un horari de la rutina diària. Cal especificar 
l'horari que teniu durant la setmana: a quina hora us 
lleveu, quanta estona dediqueu a fer activitats i tasques 
de l'institut, esport, etc. En aquest horari hi ha d'haver, 
també, les hores de classe virtuals que teniu 
programades. 

2) Trobada virtual de tutoria, dimarts a les 11.30h via 
Meet.

Exemple i plantilla d'horari

2 hora aprox. (1 hora d'elaboració de l'horari i 1 hora de 
trobada virtual)

Envieu l'horari a l'Esther.

Fer aquest horari us ajudarà organitzar-vos millor i poder 
acabar les activitats tranquil·lament.

27/04 29/04

Francès Maribel B.: maribel.boix@idc.cat Feu les activitats que us he enviat a l'email amb 
assumpte: Chapitre 1 confinement Français 1ère année

Correu electrònic, youtube, document de 
text 1h 24/4/20 30/4/20

https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10081
https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10081
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/amadeus.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/amadeus.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQZvj1IZ8WquNFdU06cx88Ea69SZIHpBu0szzIxvGAc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQZvj1IZ8WquNFdU06cx88Ea69SZIHpBu0szzIxvGAc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dQZvj1IZ8WquNFdU06cx88Ea69SZIHpBu0szzIxvGAc/edit?usp=sharing

