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Català  

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

Escriure una història en forma de teatre prenent com a 
model La llegenda de Sant Jordi de la setmana passada. 
Els protagonistes han de ser coma màxim 4 membres 
d'una família i l'acció ha de passar dins de casa. Aquesta 
família haurà d'evitar que el monstre/virusCovid-19 entri a 
casa seva. Els alumnes rebran un correu informatiu.

3 hores.  Cal pensar i fer un esquema de la història. Després 
cal redactar un esborrany. A continuació s'ha de  reevisar, 
retocar i corregir. Finalment s'ha de passar a l'ordinador a un 
word. 4 de maig 14 de maig

Castellà

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

MATEIXA ACTIVITAT QUE LA SETMANA PASSADA
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 Utilització del geoplà pel càlcul de perímetres i àrees La feina hi és al classroom 1,5 - 2 hores 4 de maig 10 de maig

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Enregistrar un àudio donant part d'un discurs de la Greta 
Thunberg. Explicació activitat enviada a alumnes 45 minuts 4 de maig 8 de maig

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

Fer un exercici sobre l'Antic Egipte (resum, redacció o 
presentació en power point), a partir dels materials que 
especifico a la finestra del costat. 

Dos power point d'elaboració pròpia 
sobre l'Antic Egipte: 5. EGIPTE Religio; 
6. EGIPTE Arquitectura. Documental 
LADRONES DE TUMBAS de la sèrie 
"Historias de los antiguos egipcios", 
disponible a youtube. Ja els he enviat un 
mail amb les instruccions, enllaços i 
materials. 

Entre 2 i 3 hores, aproximadament, incloent la visualització del 
documental (unes 3 hores) o dels powers (unes 2 hores). Son 
activitats complementàries. No és obligatori fer deures de totes 
dues (documental i els dos powers). Recomano que com a 
mínim treballin a partir dels 2 powers. 4 de maig 10 de maig

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat

2a Fitxa de Prehistòria
És la mateixa fitza de la setmana 
passada, recordeu que hi ha una tasca 
opcional que us animo a fer! 2 hores 4 de maig 8 de maig

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

Introducció a éssers vius i biodiversitat. Han de respondre 
un qüestionari.  Els enviaré el link des d'on treballar dilluns: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuM-jLU9CE2UaP4DUC7PtzJdsDrRa1Te_quNmZx79lzZHJ8g/viewform?usp=sf_link30 minuts 4 de maig 8 de maig

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Fer les sis activitats del bloc. Durada 15 dies

https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/05/feina-per-1r-eso-del-4-al-
18-de-maig.html Tres activitats per setmana 4 de maig 18 de maig

Educació Física
Ramon B.: rbos605@idc.
cat Aquesta setmana no poso feina

Tecnologia
Carme de H.: carme@idc.
cat

Els materials d'ús a la tecnologia.  Propietats físiques dels 
materials

La feina es troba al classroom.  Tema els 
materials a la tecnologia. Aquesta 
setmana parlarem sobre les propietats 
físiques dels materials

1 hora a la setmana/ 30 minuts de meet per comentar la feina 
de la setmana. 4 de maig 8 de maig

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Dibuix d´objectes Moodle 1 hora 4 de maig 8 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.

Tutoria i CIVE
1CS

Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment. Meet de Google Dilluns a partir de les 12.30h.

Francès
Maribel B.: maribel.
boix@idc.cat 

Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: 
Chapitre 2 Confinement Français 1ère année Ho trobaran al correu electrònic 1 hora 4 de maig

10 de 
maig

https://docs.google.com/document/d/1N0ne3dt9OAZ_k0sNj9u0WXc_JW7tXeJKaeRpQpxP1Pc/edit?usp=sharing
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/05/feina-per-1r-eso-del-4-al-18-de-maig.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/05/feina-per-1r-eso-del-4-al-18-de-maig.html
https://musicaadlibitummusica.blogspot.com/2020/05/feina-per-1r-eso-del-4-al-18-de-maig.html
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