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Català Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Han d'acabar i enviar una presentació digital del poema 
que ells han triat.Han de continuar llegint el llibre El fil de 
Plata

Han d'enviar les presentacions al correu de la professora. 27/4 7/5

Castellà Àfrica Aparisi africa@idc.
cat Mirar el ppt i realitzar la fitxa que tenen al Moodle. ppt sintaxis i fitxa (Moodle i correu)

La tasca continua sent la de la setamana passada. Un cop 
finalitzada l'han d'enviar per correu per veure que l'han feta. Si 
tenen dubtes, poden preguntar per correu.  

27/4 6/5

Filosofia Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat

Preparar la tasca del dia 7. Tema: La ciència i el seu 
mètode. Moodle i correu Repàs de les 12 preguntes del tema i de les definicions del 

raonament deductiu i inductiu. 04/05 7/5

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

1.Activitat Energia del futur en el Moodle.2.Activitat de 
reuperació o optativa Explicat en Moodle. L'activitat d'aquesta setmana és Energies del futur. 04/05 08/05

Educació Física Albert Navarrete albert.
navarrete@idc.cat

Tasca 2: Han de visualitzar uns vídeos sobre els hàbits 
de salut i pautes d'alimentació i omplir els documents 
adjunts que han rebut via mail i fer-m'ho arribar.

Document i links enviats 04/05/2020 22/05/2020

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

Preparar tasca del dia 6 de maig sobre límits de funcions. 
G2 Preparar prova de geometria i fer activitats de 
funcions.

Moodle No han volgut classe de dubtes on line. Només 2-3 persones 
m'han plantejat dubtes. 04/05 08/05

Matemàtiques socials Dani Fenoll                                                  
dani.fenoll@idc.cat vídeos de youtube No em fan gaires dubtes 30/04 07/05

Matemàtiques socials José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat Exercicis sobre limits de funcions Classroom 05/05 11/05

Ciències de la Terra Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Fitxa 3 en el Moodle. Llibre digital o de text En la fitxa de Moodle 04/05 08/05

Llatí Marià Betriu mariab@idc.
cat Traducció de part del text de la p. 226 Moodle 04/05 08/05

Grec Marià Betriu   mariab@idc.
cat

Anàlisi morfosintàctica i traducció de les frases 
2,3,4,5,6,7,10,12 de la p. 180 del llibre de text. Moodle / llibre 04/05 08/05

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

Grup 2: Comentari de text vers la poñitica fiscal i els PGE. 
Grup 1: Comentari i activitats sobre la pressió fiscal a 
Espanya.

Grup 2: Tenen el comentari penjat al 
Moddle. Dubtes per correu. Grup 1: 
Document enviat per correu i moodle.

Grup 2: Si hi ha qualsevol dubte estem en contacte pel correu. 
Tenen les instruccions de com fer un comentari de text 
penjades al Moddle i impreses des de l'inici del curs.

04-05 08-05

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

Continuen amb el treball de descripció i publicitat d'un 
producte. El grup 1 té també 2 activitats sobre balanços. 

Tema 12 del llibre, correus, moodle i 
videoconferències. 20-04 08-05

Psicologia Cleo Martínez 
cleofasa@idc.cat

La Psicoanàlisi: personalitat, cultura, religió i mecanismes 
de defensa. Moodle i correu

Les activitats de la 6 a la 10 de la pàgina 9 del dossier  "La 
Psicoanàlisi". Aquestes activitats complementen les de la 
setmana anterior.

04/05 11/05
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