
Setmana 27-1 maig

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català  

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

Gravar un àudio fent lectura expressiva a partir d'un text 
que s'enviarà per correu. Arxiu adjunt al correu electrònic 1 hora 27 d'abril 1 de maig

Castellà

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

Comprensió lectora 2.
Activitats sobre l'adjectiu: 
- activitats del llibre de text.
- buscar adjectius i noms en una cançó. Arxius adjunts al correu electrònic 1,5 - 2 hores, depèn de l'alumne/a. 27 d'abril 8 de maig

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 -Fer la tasca 2 del document de l'ovotagram La feina hi és al classroom

1 hora 
-He canviat la data de lliurament de les tasques 4.1.1 i 4.1.2 
del Dossier La Mesura (Tema 4) al 8 de maig degut a què 
aquesta setmana és festiu escolar el dijous i el divendres. Però 
si en teniu de temps, aneu fent.

27 d'abril 4 de maig 
Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.

cat
Enregistrar un àudio recitant i interpretant part de l'obra 
'Romeo and Juliet' de William Shakespeare. Explicació activitat enviada a alumnes 45 minuts 27 d'abril 1 de maig

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

Fer algun exercici sobre l'Antic Egipte, ja sigui una 
presentació (power, prezi) o un resum. 

Powers d'elaboració pròpia, adaptats per 
al confinament. 1.Egipte, el marc 
geogràfic, les grans etapes històriques i 
els grups socials. 2. Egipte, vida 
quotidiana i escriptura jeroglífica. També 
incloc un parell de documentals sobre 
l'Antic Egipte, a escollir-ne un: "Los 
misterios de Egipto" i "Misterios de 
Egipto IMAX" (son a youtube, els facilito 
enllaç). 

Variable, en funció del temps que disposin. Entenc que hi pot 
haver logístiques molt complicades que facin molt problemàtic, 
o potser impossibilitin, poder treballar. Recomano que treballin 
una hora, a part del temps de visualització del documental (un 
dura 40 minuts i l'altre 86 minuts). La visualització és opcional. 27 d'abril 4 de maig 

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat 2a Fitxa de Prehistòria

Les instruccions i les tasques s'han 
enviat per correu. 1 hora 27 d'abril 1 de maig

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

Repte setmanal 3: Som geòlegs i geòlogues (Identificació 
de roques i cicle de les roques).

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

1 hora 27 d'abril 1 de maig

INSTRUCCIONS
TASQUES
Clau dicotòmica identificadora de roques.

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Jocs: Veo, veo. Dictat musical i L'altura
https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/ Són tres jocs que trobaran en tres entrades del bloc 27 d'abril 30 d'abril

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 dos de 
braços i cames. L'han de posar en pràctica i explicar 
sensacions. 1 hora aproximadament. Enviar-ho per correu electrònic 20 d'abril 4 de maig 

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

La feina es troba al classroom. Tema els 
materials a la tecnologia. Aquesta 
setmana parlarem sobre els residus

1 hora a la setmana/ 30 minuts de meet per comentar la feina 
de la setmana. 27 d'abril 30 d'abril

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Dibuix amb línia Està tot explicat al moodle, amb imatges 1 hora 27 d'abril 1 de maig

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.

https://docs.google.com/document/d/1Rvocf-tP4lyvsp66q05q5wKcKwehxDNs10CcOAiTvvA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDwr71RnDiP8MZnjuhf1YQV2OCs2LNP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBUPZyfGFugZ-NGUqJYTuEwxjfoPnlAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fde-_tsbG1lzSwx-RD5Rva5WLyQ2DDEv/view?usp=sharing
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/
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Tutoria i CIVE
1CS

Aida S.: aida.soriano@idc.
cat Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal de fer un seguimentMeet de Google Dilluns a partir de les 12.30h.

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 1 hora 24 d'abril 30 d'abril


