
Setmana 11- 15 de maig

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català           4tC-D-E
Nuria M.
nmon630@idc.cat Article d'opinió: Pulseres Vermelles Moodle 11/05 21/05

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

Feu les activitats que us he enviat a l'email amb assumpte: 
Capítol 3 confinament Català 4t A  o 4t B Correu electrònic 1h30 11/5/20 17/5/20

Castellà 4B
Patri M.          
patricia@idc.cat

- Lectura "Bajarse al moro"
- Visionat d'un audiovisual col·loqui sobre la obra
- Comentari sobre l'audiovisual al portfolio
- Creació d'un audiovisual amb una ressenya i interpretació

ACTIVITAT

Activitat per tres setmanes (una 
extra si és necesari): 5-6h de feina 

aprox. 11/05 29/05HISTORIAL TOTES ACT CASTELLÀ

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

- Lectura "Bajarse al moro"
- Visionat d'un audiovisual col·loqui sobre la obra
- Comentari sobre l'audiovisual al fòrum del moodle
- Creació d'un audiovisual amb una ressenya, col·loqui i 
interpretació

ACTIVITAT

Activitat per tres setmanes (una 
extra si és necesari): 5-6h 11/05 29/05HISTORIAL TOTES ACT CASTELLÀ

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

- Lectura "Bajarse al moro"
- Visionat d'un audiovisual col·loqui sobre la obra
- Comentari sobre l'audiovisual al fòrum del moodle
- Creació d'un audiovisual amb una ressenya, col·loqui i 
interpretació ACTIVITAT

Activitat per tres setmanes (una extra 
si és necesari): 5-6h 11/05/2020 29/05

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

4t A omplir unes fitxes,/4t E entregar les tres preguntes del llibre I 
Robot 4t A fitxes que enviaré dilluns 11 per mail.4t E el llibre de lectura I Robot Dues setmanes 11/05 17-05

Anglès 4tB
Aida S. aida.soriano@idc.
cat Enregistrar un àudio cantant o interpretant la cançó 'Man In The Mirror' de Michael Jackson.Explicació activitat enviada a alumnes 1 h 11/05 15/05

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 7 i 8 del dossier.

Activitats al moodle: https://moodle.idc.cat/mod/resource/view.php?id=10562                                                                                                                                               
Video de suport:  https://www.youtube.com/watch?v=04pGYGNxRZY 1h 11/5 15/5

Mates 4tB
Dani F.  dani.fenoll@idc.
cat

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

Mates 4t D
Lourdes V.     
mlvidalca@idc.cat Problemes de les funcions quadràtiques Moodle o classroom 2h

Socials A

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

Tenen un dossier per fer amb el tema de la Segona Guerra 
Mundial i exercicis intercalats.

Poden fer una lectura voluntària per pujar nota (data d'entrega 
fins al 5 de juny).

- Mail enviat el dia 11/05

- El dossier del tema amb els exercicis, els llibres de lectura i enllaços per 
ampliar informació els tenen penjats al moodle: https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=193#section-2 11/05 15/05

Socials B
Carmen Z.     
mczafrato@idc.cat

Dossier de la Segona Guerra Mundial amb exercicis. Els que 
tenen pendent la 1a avaluació han de fer un dossier amb 
activitats de repàs. Els dossiers s'envien per correo i moodle. 11/05 15/05

Socials C-D-E

Assumpta B. 
abertran@idc.cat

Educació Física
Berta D.   bdom677@idc,
cat

Gràfic de pulsacions Explicació Gràfic Pulscions 1h repartida en dues setmanes 11/5 22/02

Revisió del Dossier Punts Dossier Depen de com el porti cadascú 11/05 29/05

Biologia i Geologia

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

https://docs.google.com/document/d/1SNcGAhCga342W1bx1VvM_ghs38OjSya9ODAS9Zvc-2U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TLy92zw3r_cr_erCvmhRB0U57c8zsqCelvfuggzBKGg
https://docs.google.com/document/d/1WoalhmSF1jUDEe8fIko2B05xXP4iX-dfQpKeSzgrkcg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WoalhmSF1jUDEe8fIko2B05xXP4iX-dfQpKeSzgrkcg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WoalhmSF1jUDEe8fIko2B05xXP4iX-dfQpKeSzgrkcg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yctF4N_Y-v2PER2dHuUdMJtQpYd7eD5z9yd9ifg5Y_E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17ANlz_DftqPLfGxEdPfCnFSlNmwmoy3h
https://docs.google.com/document/d/11QSbuRw4TYJo-oQxihe4Sn4hXXP-ZAVko_vXu-iqqCg/edit
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Física i Química Anna 
Grancelli

    Anna G.  annag@idc.
cat  Fulls 3 i 4 càlculs estequiomètrics material al moodle. Skype 2 hores aproximadamenr 11/05 18/08

Física i Química Marta 
Magarzo

Marta M.   
mmar444@idc.cat

Emprenedoria

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

 Projecte d'empresa: - Justificació de la localització de l'empresa. 
- Estudi de mercat per conèixer la viabilitat del producte i 
característiques dels consumidors. Dossier enviat per correo i moodle. 2 hores aproximadament 11/05 15/05

Economia

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

 Tema 11: Lectura i mapa conceptual dels dos primers apartats: 
"Proteccionisme" i "Lliure comerç". Realització de les activitats 
penjades al Moodle de la matèria. Llibre de text, Moodle i correu. 2 hores aproximadament. 11/05 15/05

Llatí
Marià B.          
mariab@idc.cat

Traducció text p. 115 des de Omnes mercatores fins a merces 
transportabant Moodle

dijous 14 
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.htmlTres activitats 4 de maig 18 de maig

Filosofia

Cleo M.    cleofasa@idc.
cat            Podem definir l'art? Moodle 

Les activitats les trobaran explicades 
al Fòrum de notícies i avisos del 
Moodle. 11/05 15/05

Joan Ortiz         
jort635@idc.cat

Anàlisi i qüestionari dels dos films enviats per via correu 
electrònic Durant el mes de maig

Finals de 
maig

VIP
Carmen V.      
cvelezgi@idc.cat

Tecno
Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    Mirar els vídeos i fer els reptes classroom 2h màxim 08/05 15/05

Francès
Maribel B.          maribel.
boix@idc.cat

Feu les activitats que us he enviat a l'email amb assumpte: 
Chapitre 3 confinement Français 4ème année Correu electrònic 1h 11/5/20 17/5/20

Informàtica

Carme P.      
cprunerasa@idc.cat    
Carme De H.      
carme@idc.cat Apartat Vídeo fer 5,6,7 i 8 Moodle i Classroom. 2h 08/05 15/05


