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Català Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Han de preparar una presentació digital d'un poema que 
ells han triat.Han de continuar llegint el llibre Fil de Plata Els alumnes tenen els llibres. 27/4 7/5

Castellà Àfrica Aparisi africa@idc.
cat

Han de mirar-se el ppt que tenen al Moodle (funcions del 
predicat) i fer la fitxa que tenen també al Moddle. Moodle i ppt.

Saben el que han de fer, però si tenen dubtes podem 
preguntar per correu. Pujaré la fitxa resolta en uns dies. Han 
d'enviar la tasca (foto, drive, word) per comprobar que han fet 
la feina.

27/4 01/05

Filosofia Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat L'Ètica: definició. Tipus de teories ètiques. Moodle. Els alumnes tenen l'explicació de les activitats al Moodle. 27/04 04/05

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Completar una fitxa en el Moodle. Llibre de text, apunts o altres. Els alumnes tenen l'explicació de les activitats al Moodle.24/04 27/04 01/05

Educació Física Albert Navarrete albert.
navarrete@idc.cat

Han de fer una sessió HIT.  Cal posar en pràctica la 
sessió HIT un mínim de 2/3 cops per setmana. Ja han rebut email amb informació 03/04/2020 29/04/2020

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

Han de treballar els documents de límits que tenen al 
Moodle. També tenen una tasca a llarg termini de lectura 
d'un libre.G2 Consolidar equació de la recta 

Moodle. Tene tots els documents necessaris al Moodle. No volen fer 
classe de dubtes on line. 27/04 01/05

Matemàtiques socials José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat G2 Hi són al classroom 27/04 04/05

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

Full orbitals atòmics i full 2 exercicis model de la 
mecànica quàntica

Ciències de la Terra Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Test sobre Roques sedimentàries del llibre digital.Moodle. Llibre digital o de text.En el Moodle. En el Moodle. 27/04 01/04

Dibuix tècnic Josep Iglesias  josep.
iglesias@idc.cat

UD09 - La ciència de la mirada
- Seguirem realitzant els 6 exercicis de perspectiva 
Isomètrica, DIN5, Cavallera i Militar de les figures 
donades la setmana anterior.
TREBALL 3r TRIMESTRE
- Allarguem la data  d'entrega de la representació dièdrica 
del Projecte trimestral i explicarem com fer-lo amb 
Sistema Acotat.

Exercicis penjats al Classroom

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

Dilluns 27 s'han d'haver entregat les modificacions del projecte 
per poder fer la representació dièdrica
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.

2/5 2/5

Llatí Marià Betriu mariab@idc.
cat 4a i 5a declinació. Qüestionaris Fòrum moodle 27/04 01/05

Grec Marià Betriu   mariab@idc.
cat Verbs compostos de preposició. Exercicis del llibre Fòrum moodle 27/04 01/05

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

Han de fer la lectura dels Pressupostos Generals de 
l'Estat, incloent la taula 10.6 de la pàgina 200. Fer un 
esquema de les pàgines llegides i les activitats finals 11, 
15 i 18.

Llibre de text i correu. 27/04 01/05

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

Començar a realitzar el treball del tema 12. Han de 
pensar el producte o servei que volen crear (no ha d'estar 
inventat) i redactar la primera P del màrqueting mix 
(producte).

Correu, Drive i Moodle. 27/04 08/05

Programes de disseny Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat 1i 2 bat:Continuació projecte Correu i Moodle
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Psicologia Cleo Martínez 
cleofasa@idc.cat La Psicoanàlisi: conceptes fonamentals. Correu i Moodle Tenen les activitats al dossier: La Psicoanàlisi, pàgina 9. 27/04 04/05

Cultura Audiovisual Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat Curt :moviments cinematogràfics Correu i Moodle


