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Català Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Han de fer una tasca sobre el poema A un auró de Josep 
Carner. La tasca s'haurà de penjar al moodle

La tasca estarà al moodle i enviaré 
informació per correu. 11/5 13/5

Castellà Àfrica Aparisi africa@idc.
cat

Han de realitzar la fitxa de complements i fer el comentari 
de text d'un dels dos textos. IMPORTANT: Han d'anar 
estudiant les presentacions de literatura i anar fent repàs 
del tema 5, 6 i 7. 

Moodle.
Poden preguntar dubtes per correu. Han de fer la fitxa i el 
comentari i enviar-lo per Drive o correu. Els alumnes de l'A 
l'han d'entregar el 17/05, ja que ells tenen la fitxa des del 12. 

11/05 14/5

Filosofia Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat Esquema i preguntes de les Teories ètiques. Moodle i correu

Les activitats s'han de presentar adequadament. És important 
dedicar una estona a la comprensió dels continguts, a fi de 
respondre de forma correcta les qüestions.

11/05 15/5

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Activitat exclusivament per recuperar avaluacions 
pendents Moodle. Instruccions en el Moodle.Preguntar dubtes per correu. 11/05 15/05

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

Treballar document de funcions exponencial i logarítmica. 
Fer activitats de funcions del moodle. Moodle G1.No plantegen dubtes ni em fan arribar exercicis de 

preparació. Apatia general 11/05 15/05

Matemàtiques socials José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat Més Exercicis sobre limits de funcions Classroom Comenten que és molt complicat 12/05 18/05

Ciències de la Terra Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Activitat exclusivament per recuperar avaluacions 
pendents Moodle Instruccions en el Moodle.Preguntar dubtes per correu. 11/05 15/05

Llatí Marià Betriu mariab@idc.
cat Unitat 17. Temes de cultura i vocabulari Moodle i llibre 11/05 15/05

Grec Marià Betriu   mariab@idc.
cat Unitat 15. Temes de cultura i vocabulari Moodle i llibre 11/'05 15/05

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

Tema 13. Comerç Internacional. Han de realitzar la 
lectura i mapa conceptual dels dos primers apartats: 
Proteccionisme i Lliure comerç. També han de realitzar 
les activitats que tenen penjades al Moodle (G2. Diego). 
Activitats enviades per correo i moodle (G1 MCarmen)

Llibre de text, Moodle i correu 2 hores aproximadament 11/05 15/05

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

Han de continuar amb el treball del "Pla de màrqueting". 
En aquesta setmana han de realitzar l'establiment del 
preu i justificar el procediment que han escollit. El grup 1 
(M Carmen) ha de lliurar el treball acabat i fer 2 balançs 
que han rebut per correo i moodle.

Llibre de text i correu 2 hores aproximadament 11/05 15/05
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Literatura Universal Joan Oriol                              
jori002@idc.cat Classe online el dilluns 11 Llibre La metamorfosi (F. Kafka)

Psicologia Cleo Martínez 
cleofasa@idc.cat

La Psicoanàlisi: qüestions relacionades amb la concepció 
de Freud del psiquisme humà, les pulsions i les fases del 
desenvolupament de la personalitat.

Moodle i correu Una dedicació aproximada de dues hores per realitzar-les. 11/05 15/05


