
Setmana 04 - 10 de maig

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català           4tC-D-E
Nuria M.
nmon630@idc.cat

Avantguardes "Text Surrealista"  Avantguardes 
"Cal·ligrama" Teniu les observacions penjades al Moodel 11/05

Català  4tA-B
Maribel B.          maribel.
boix@idc.cat

Feu les activitats que us he enviat a l'email amb 
assumpte: Capítol 2 confinament Català 4t A  o 4t B Correu electrònic 1h30 4/5/20 10/5/20

Castellà 4B
Patri M.          
patricia@idc.cat

ACT 5. Lectura sobre el concepte de microrrelat i creació 
d'un microrrelat ACT 5 y ACT 6. Documento explicativo 1h (són les mateixes activitats. Es 

van proposar per dues setmanes) 27/04 08/05ACT 6. Gravació lectura en veu alta Historial de todas las actividades de castellano 4B

Castellà 4C/4D
Patri M.          
patricia@idc.cat

ACT 3. Lectura sobre el concepte de microrrelat i creació 
d'un microrrelat ACT 3 y ACT 3.1. Documento explicativo 1h (són les mateixes activitats. Es 

van proposar per dues setmanes) 27/04 08/05ACT 3.1. (Optativa) Gravació lectura en veu alta Historial de todas las actividades de castellano 4CD 

Castellà 4A/4E
Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat

Contestar un formulari sobre l'activitat realitzada la 
setmana anterior https://forms.gle/1S298vC9e32kELGa6 30min 04/05 08/05

Anglès        4tA  - E
Imma S.         imma.
salvado@idc.cat 

4t E treball I Robot,talk about the plot,personal opinion,
and invent a new chapter 4tE mail als alumnes

Anglès 4tB
Aida S. aida.soriano@idc.
cat 

ESO4B: Enregistrar un àudio donant part d'un discurs de 
l'Emma Watson............................................................. ESO4B: Explicació activitat enviada a alumnes ESO4B: 1h ESO4B: 04/06ESO4B: 08/06

Anglès                        
4tC i D

Teresa S.                 
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 29 de maig. www.BurlingtonBooks.com/Spain  www.oxfordlearnersbookshelf.com 04/05 29/05

Mates 4t A
Alba Ambrós   alba.
ambros@idc.cat Estadística unidimendional. Activitat 6 del dossier.

Activitat al moodle: https://moodle.idc.cat/mod/resource/view.php?id=10391 
Videos suport: -https://www.youtube.com/watch?
v=bXTIGdnFuOY&feature=youtu.be,                       -https://www.youtube.
com/watch?v=hqANTc4ERKI,                                                           -https:
//www.youtube.com/watch?v=IXutDCn2p6E,                                                      
-https://www.youtube.com/watch?v=RdLAechnDlM Aprox 1h 4/5 8/5

Mates 4tB
Dani F.  dani.fenoll@idc.
cat Acabar l'activitat que tenien

Mates 4tC-E
Dani F.  dani.fenoll@idc.
cat

Exercicis del dossier de polinomis: 17 a i b, 18, 19, 30 a i 
b, 31 i 32 vídeos de youtube i la meva web. 1h-1h30min 3/5 11/5

Mates 4t D
Lourdes V.     
mlvidalca@idc.cat

Quiziz i dos desmos sobre funcions. A la classe de 
dimarts aclarirem dubtes sobre la paràbola. Tot i que al 
moodle apareguin noves activitats seran per la setmana 
següent. Moodle i classroom 2h 04/05 08/05

Socials A

Greta    greta.
mustieles@idc.cat Sol J.     
mariasoledad@idc.cat

Fulls d'exercicis sobre el feixisme italià i l'estalinisme.
Pels alumnes d'Eukairia, hi ha tres documents d'exercicis, 
un del feixisme, un altre del nazisme i un de l'estalinisme.

Mail enviat el 27/04 amb els documents necessaris i informació al 
moodle https://moodle.idc.cat/course/view.php?id=193:
A l'apartat del tema 8 ("El període d'entreguerres"), sota els apartats "El 
feixisme a Itàlia" i "La dictadura estalista a la Unió Soviètica":
- Un document amb el tema.
- El full d'exercicis.
Sota l'apartat "Exercicis alumnes Eukairia":
- Els fulls d'exercicis sobre feixisme, sobre nazisme i estalinisme.

1 hora aproximadament entre llegir el 
tema i contestar les preguntes. 27/04 08/05

Socials B
Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat

Full amb informació i activitats sobre el feixisme italià. Els 
alumnes que han de recuperar la 1a aval tenen activitats 
de repàs. Document, llibre digital, correu i moodle. 27/04 08/05

Socials C-D-E

Assumpta B. 
abertran@idc.cat

Educació Física
Berta D.   bdom677@idc,
cat

3r i últim registre de pulsacions. Tot al mateix full de 
resgistres. I sobretot tot al mateix dossier! 04/05 10/05

https://drive.google.com/open?id=1OwOCgHmyIMfQryu1txUsQlp2X8W_iwHxql2U15hPPNk
https://drive.google.com/open?id=1TLy92zw3r_cr_erCvmhRB0U57c8zsqCelvfuggzBKGg
https://drive.google.com/open?id=1SU6usLi9GxQ1FE09N2juC8XoNSLfdsH7htBeBtDtYbE
https://drive.google.com/open?id=1NzibyTJCaNOwodmPibSo3mVMOPX0aHgS__MS0l4E9bQ
https://forms.gle/1S298vC9e32kELGa6
https://docs.google.com/document/d/1S9SHGscTB0if8KLWxLL2-CD3dSP3D4xkiryv1SPhfLk/edit?usp=sharing
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Biologia i Geologia

Julio M.   direcció@idc.
cat  Ariadna R.    
ariadna.rodriguez@idc.
cat

Seguir i acabar la tasca 1: gravació d'un video parlant 
sobre l'evolució Correu i Moodle.

Llibre de text, diverses webs i 
Moodle. Instruccions enviades al 
correu. 20/04 10/05

Física i Química Anna 
Grancelli

    Anna G.  annag@idc.
cat  full 2 càlculs estequiomètrics i full formulació oxoàcids moodle correu i skype 04-05 10-05

Física i Química Marta 
Magarzo

Marta M.   
mmar444@idc.cat TASCA 4 (PENJADA AL MOODLE) https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10439

Disposen de dues setmanes per a la 
seva realització 04/05 15/05

Emprenedoria

Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat     
Diego N     diego@idc.
cat

 2a part del projecte d'empresa: Descripció del producte i 
determinació del preu de venda. Dossier que està penjat al Moddle i correu. 04-05 08-05

Economia

Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat     
Diego N     diego@idc.
cat

 Recerca de l'origen dels diners. Els suspesos continuen 
amb les activitats de repàs. Correu, Drive i moodle 2 hores aproximadament. 27 d'abril 8 de maig

Llatí
Marià B.          
mariab@idc.cat

Llegir informació sobre les pandèmies al món romà i 
respondre el qüestionari. Moodle 1 de maig 7 de maig

Música
Eva R.     eva.ruiz@idc.
cat   Fer tres de  les sis activitats penjades en el bloc

https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/el-rock-origens-feina-4t-
del-4-al-15-de.html Tres activitats 4 de maig 18 de maig

Filosofia

Cleo M.    cleofasa@idc.
cat            Aproximació al concepte d'Art. Correu, Moodle i fòrum 

Aquestes activitats són les 
proposades el dia 27.  Temps de 
treball: dues hores. 27/04 08/05

Joan Ortiz         
jort635@idc.cat

Visonat de les pel·lícules "El Senyor de les mosques" i 
"La Classe" Anàlisi i qüestionari dels dos films enviats per via correu electrònic Duratnel mes de maig 28/04

Finals de 
maig

VIP
Carmen V.      
cvelezgi@idc.cat Anàlisis i recreació d´una obra d´art . Tot està explicat al moodle 2h.aprox. 01/05 08/05

Tecno
Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    Mirar els vídeos i fer els reptes Classroom 02/05 08/05

Francès
Maribel B.          maribel.
boix@idc.cat

Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: 
Chapitre 2 Confinement Français 4ème année Ho trobaran al correu electrònic 1 hora 4/5/20 10/5/20

Informàtica

Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    
Carme De H.      
carme@idc.cat Apartat Vídeo fer 1, 2, 3 i 4. Moodle i Classroom. Menys de 2 hores. 2/5 8 de maig

https://docs.google.com/document/d/13gRkUCa-nA8JrL0wN1DxduTR79Lua9X2ydQg1LazcL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13gRkUCa-nA8JrL0wN1DxduTR79Lua9X2ydQg1LazcL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13gRkUCa-nA8JrL0wN1DxduTR79Lua9X2ydQg1LazcL4/edit?usp=sharing
https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10439
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/el-rock-origens-feina-4t-del-4-al-15-de.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/04/el-rock-origens-feina-4t-del-4-al-15-de.html

