
Setmana 11-15 de maig

Matèria Docents Activitats Material i enllaços de suport Temps de de dedicació i observacions
Data

Inici Entrega

Català  

Elena R.: eromerori@idc.cat

Bernat F.: bfer122@idc.cat

Goretti C.: gcoronaspa@idc.cat

Dues activitats:

1) Dies d'ahir i d'avui: lectura i comprensió d'un 
poema i elaboració d'un poema a partir d'unes pautes. 

2) Carpeta d'aprenentatge: heu d'actualitzar la 
carpeta amb dues noves propostes.

Dies d'ahir i d'avui: propota al 
Classroom de Català: 4a activitat. 

Carpeta d'aprenentatge: proposta al 
Classroom de Català.

3 hores aproximades (activitats i trobades virtuals). 

Dies d'ahir i d'avui: convé que mireu les indicacions i la 
rúbrica d'avaluació abans de començar per saber com ha de 
ser i què n'esperem.

Continuem amb les trobades virtuals amb cada grup via 
Hangouts Meet.

11/05 15/05

Tota la informació és a la carpeta 
compartida del Drive.

Castellà
Patri M.: patricia@idc.cat 

Lidia S.: lidia@idc.cat

- Lectura del segon acte de Cuatro corazones con freno y 
marcha atras.
- Text escrit on han d'escollir un dels personatges 
principals i explicar, des del seu punt de vista, què passa 
al segon acte.

DOCUMENT EXPLICATIU 2h + videotrucada explicativa 11/05 22/05

Anglès 

2AS/2BS
Imma S.: imma.salvado@idc.cat 

Han de fer un diàleg i un cop el tinguin escrit, fer la 
gravació en àudio. Els alumnes que tenen adaptacions 
poden llegir un diàleg que els passaré jo, i només fer la 
gravació.

Fitxa que els enviaré jo dilluns 11 Tenen tota la setmana, inclòs el cap de setmana 11/05 17/05

Anglès

2CS
Maite P.: mariateresa@idc.cat 

Book report: Han de fer una petita resenya del llibre de 
lectura sobre el que han estat treballant aquestes 
setmanes

Envio model/ fixa per correu 1 hora aprox. 11/05 15/05

Matemàtiques
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

Anna G.: agra008@idc.cat

TASCA 5 PART 2
Primerament, cal fer la correcció dels exercicis fets la 
setmana anterior. Cal analitzar els errors comesos i 
clarificar perquè ens hem equivocat.
En acabat, es tracta de fer una activitat semblant a la de 
la setmana anterior, és a dir, on es tracta de calcular 
àrees de poliedres, amb la diferència que pot ser que 
calgui fer servir el Teorema de Pitàgores per trobar 
alguna mesura necessària.
Com sempre, aquesta és una descripció breu de 
l'activitat, per poder-la fer correctament, cal consultar 
l'explicació que hi ha al moodle.

Descripció de l'activitat al moodle:
https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.
php?id=10544

Al moodle també disposeu de:
- Vídeo-classe de com es fa aquest tipus 
d'exercicis
- Exemples resolts 
- Fòrum de dubtes per fer consultes 

2h

- Cal llegir detalladament les instruccions de l'activitat que hi ha 
al moodle.
- Cal enviar la tasca al moodle, no per mail (en format pdf)

11/05 15/05

Tecnologia Sergio S. ssui643@idc.cat Activitas de consolidació de coneixements.

Activitats penjades al Moodle de 
l'assignatura. S'envia correu idc als 
alumnes.       https://moodle.idc.
cat/course/view.php?id=123#section-2

2 h aprox. 04/05 15/05

Física i química
 

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

TASCA 4 PENJADA AL MOODLE.

Ho poden fer individualment o en parelles.

PODEN PENJAR TASQUES PENDENTS AL MOODLE.

Tenen la tasca explicada al moodle de 
l'assignatura i al correu electrònic.

https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=145

2h

Aquesta setmana farem videotrucada per resoldre dubtes 
dimecres a les 11:00.

11/05 15/05

Física i química
 

2BS/2CS
Marta M.: mmar444@idc.cat TASCA 5  PENJADA AL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.

php?id=10600 Tenen dues setmanes per lliurar la tasca 11/05 22/05

https://drive.google.com/open?id=1rspyS9BSnxiRr6y1ybe-uzRaWcEBZyIQ
https://drive.google.com/open?id=1rspyS9BSnxiRr6y1ybe-uzRaWcEBZyIQ
https://docs.google.com/document/d/1o2jttota92qof3ryVlLi5qFNEyBKmbU5CqaIBctXmH0/edit?usp=sharing
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Socials Belen P.: belen.pamplona@idc.cat Mapa polític d'Àfrica

https://mapasinteractivos.didactalia.
net/comunidad/mapasflashinteractivos/re
curso/paises-de-africa/1ec30038-fd1a-
4dcb-9a91-01217efdd8c2

No oblideu enviar la captura de pantalla quan obtingueu un 
bon resultat. 11/05 18/05

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Fer tres de les acivitats penjades al bloc
https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/05/feines-de-2n-eso-del-4-al-
18-de-maig.html

Fer tres activitats 04/05 18/05

Educació Física Ramon B.: rbos605@idc.cat
Elaborar un vídeo explicant molt breument l'origen del 
country i posar en pràctica dos balls. Se'ls farà arribar les 
cançons de cada ball.

Es farà arribar per correu els vídeos 
explicatius i enllaços de cançons.Es 
concretarà l'activitat a la vídeo trucada 
pervista per aquesta setmana.

4 hores (aproximadament). 11/05 25/05

Tutoria i CIVE

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

Trobada virtual de tutoria, dimecres a les 11h via Meet: 
parlarem del seguiment de tasques i altres informacions 
importants.

1 hora de trobada virtual 13/05 13/05

Tutoria i CIVE

2BS
Lidia S.: lidia@idc.cat

Trobada virtual de tutoria, dimecres a les 11h via Meet: 
parlarem del seguiment de tasques i altres informacions 
importants.

1 hora de trobada virtual 12/05 12/05

Tutoria i CIVE

2CS
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

Trobada virtual de tutoria, dimecres a les 11h via Meet: 
parlarem del seguiment de tasques i altres informacions 
importants.

1 hora de trobada virtual 12/05 12/05

Francès Maribel B.: maribel.boix@idc.cat Feu les tasques indicades a  l'email que us he enviat amb 
assumpte: Chapitre 3 Confinement Français 2ème année Ho trobaran al correu electrònic 1 hora 11/05 17/05


