
Setmana 27-29 abril

Matèria Docent
Activitats Material i enllaços de suport Temps de treball i observacions

Data
Inici Entrega

Català (tots) Marta E. marta.
espin@idc.cat
Goretti C. 
gcoronaspa@idc.cat

Feines pendents: durant aquesta setmana ens han de 
lliurar totes les feiens que tenien pendents d'aquestes 
setmanes passades:
- Esquema del llibre de lectura Noel et busca.
- Esquema-resum de literatura (Ramon Llull i Quatre 
grans cròniques medievals)
- Notícia
- Article d'opinió
- Portada 
- Lectura en veu alta (tenien fins el 30 d'abril).

Carpeta compartida amb el material i les 
instruccions

TEMPS DE DEDICACIÓ: 

- Tasques pendents i correcció de les lliurades: depèn de 
cada alumne (de les feines pendents i les correccions que hagi 
de fer).
- Sessió virtual: 60 minuts aproximadament. 
TOTAL com a mínim: 90 minuts.

A la carpeta compartida hi trobaran totes les tasques 
setmanals pendents. 
Durant la setmana farem una trobada virtual amb cada 
grup per compartir com estem i plantejar i respondre dubtes de 
les activitats. La trobada serà via Hangouts Meet.

Enviarem un correu electrònic individualment als alumnes que 
tenen feines pendents perquè les puguin fer (tot i que pensem 
que ells tenen controlat què han fet i què no). 22/04 08/05

Català ADI 3A-3B Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Feu les activitats que us he enviat a l'email amb 
assumpte: Capítol 2 confinament Català 3r A/B Correu electrònic 1h30 4/5/20 10/5/20

Català ADI 3C-3D Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Feu les activitats que us he enviat a l'email amb 
assumpte: Capítol 2 confinament Català 3r C/D Correu electrònic 1h30 4/5/20 10/5/20

Castellà Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat Contestar un formulari sobre els treballs realitzats https://forms.gle/2egQnkmdyF3zaCj87 30min 04/05 08/05

Castellà ADI 3A-3B Àfrica A. africa@idc.at
Castellà ADI 3C-3D Xavi A. xavier.

arranz@idc.cat
Anglès Laure D. laureano@idc.

cat
Mates Javier R. Javier@idc.cat

Projecte catapulta

https://drive.google.
com/file/d/1Tj6E2jGAhjOXz29jFXu70jeT
Md6wE2de/view?usp=sharing 5/5/20 22/5/20

Mates ADI 3A-3B Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

Equacions: Activitats That quiz.Resolució de 2 enigmes 
matemàtics.

Qüestionaris Tahtquiz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Equacions bàsiques: https://www.
thatquiz.org/ca/classtest?L216K8A6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Equacions de 1r grau: https://www.
thatquiz.org/ca/classtest?6AA9BY66                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Video suport: https://www.youtube.
com/watch?v=CN4n6Tfc5WI                                                                                         
Links i enigmes penjats al moodle i 
enviats per correu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1-1,5 aprox 27/4 8/5

Mates ADI 3C-3D Bernat F. bfer122@idc.
cat

Formulari equacions. Activitats Thatquiz. Enigmes 
matemàtics

Formulari i activitats enviats per correu i 
penjats al moodle. 1-1,5 setmana 4/5/20 15/4/20

Tecno Sergio S. ssui643@idc.
cat

Activitats de consolidació de coneixements de caire 
pràctic.

Activitat pejada al Moodle e l'assignatura.  
S'envia correu electrònic idc als alumnes.    
https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=206#section-4 2 h aprox. 04/05 15/05

https://drive.google.com/open?id=1XGmaqsH0AVC_b5Jq-mmmJtjSfrb2H0Jo
https://drive.google.com/open?id=1XGmaqsH0AVC_b5Jq-mmmJtjSfrb2H0Jo
https://forms.gle/2egQnkmdyF3zaCj87
https://drive.google.com/file/d/1Tj6E2jGAhjOXz29jFXu70jeTMd6wE2de/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj6E2jGAhjOXz29jFXu70jeTMd6wE2de/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj6E2jGAhjOXz29jFXu70jeTMd6wE2de/view?usp=sharing
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FIiQ & Bio 3A-3B Júlia P. julia@idc.cat TASCA 5: Activitat de comprensió i investigació 
sobre les tècniques de conservació dels aliments. 
Poden aprofitar per entregar les tasques que alguns 
tenen pendents. 

Activitat penjada al Moodle de 
l'assignatura. https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=219 1h aprox. 27/04 08/05

FIiQ & Bio 3C-3BD Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

TASCA 5: Activitat de comprensió i investigació 
sobre les tècniques de conservació dels aliments. 
Poden aprofitar per entregar les tasques que alguns 
tenen pendents. 

Activitat penjada al Moodle de 
l'assignatura. https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=184#section-2 1h aprox. 27/4 08/05

Socials Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat Llegir els apartats 1, 2, 3, 4 i 7 del tema 5 del llibre digital 

(La indústria) i respondre als exercicis 8, 9, 11, 20, 29, 30, 
31, 37 i 36.

Veure un parell de vídeos de 2 i 14 minuts.

Els alumnes d'ADI hauran de llegir el mateix tema, mirar 
els vídeos i respondre un full d'exercicis alternatiu.

- Mail enviat el 27/04 amb els enllaços i 
documents pertinents.

- Al moodle hi ha un document en pdf 
amb el tema que cal llegir i un enllaç al 
llibre digital. També està el full d'exercicis 
pels alumnes d'ADI:
https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=152#section-5

- Llegir el tema: 25-30 minuts
- Veure els vídeos: 15 minuts
- Respondre les preguntes: 45-60 minuts 27/04 08/05

EF Albert N. 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

Visual i plàstica Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Es proposa una tasca de mirar per la finestra.
Fer un recull de fotografies, un parell diàries a diferents 
hores del dia per finalment fer un montatge amb alguna 
app. Classroom

Serà una tasca que es farà durant dues setmanes...
5-10m diaris
Muntatge de l'activitat amb alguna aplicació formant una 
seqüència. 4/5 15/5

Optativa música Eva Ruiz eva.ruiz@idc.cat
Français Maribel Boix maribel.

boix@idc.cat
Contesteu l'email que us he enviat amb assumpte: 
Chapitre 2 Confinement Français 3ème année Ho trobaran al correu electrònic 1 hora 4/5/20 10/5/20

Tutorioa CiV
3rA

Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Tutorioa CiV
3rB

Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Tutorioa CiV
3rC

Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Tutorioa CiV
3rD

Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat


