
Setmana 11-15 de maig

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català  

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

Acabar i enviar la història com a text teatral començada la 
setmana passada. Cal revisar i corregir abansd'enviar. 1h 4 de maig 14 de maig

Castellà

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

Activitats:
- Lectura 3.
- Activitats sobre l'adjectiu 3.
- Gravació d'un vídeo parlant s'una sèrie o pel·lícula.

Materials necessaris adjunts al correu 
electrònic 2h (+ videotrucada explicativa i possibles dubtes)

11 de 
maig 22 de maig

Matemàtiques

José Manuel O.: 
josemanuel.ortiz@idc.cat  
Jordi S: jsurrocabl@idc.cat  
Alba A.: alba.ambros@idc.
cat     Dani F.: dani.
fenoll@idc.cat 

- Mesurar l'àrea i el perímetre del Parc Central de Mataró
- Repàs d'operacions amb fraccions Tota la informació hi és al classroom Entre 1:30 i  dues hores 

11 de 
maig 18 de maig

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Enregistrar un àudio cantant o interpretant una part de la 
cançó 'We Are The World' de USA for Africa. Explicació activitat enviada a alumnes 45 minuts

11 de 
maig 15 de maig

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

- Poden fer una redacció, explicant allò que més els ha 
interessat de les pàgines del tema, dels powers o del 
documental que hagin vist. 

- Poden fer algun power point sobre algun dels diversos 
aspectes que surten tant al llibre de text com als powers i 
als documentals (segons el material que hagin escollit per 
treballar). 
IMPORTANT: ELS MATERIALS I ELS DEURES NO 
SÓN NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARIS. És a 
dir, poden treballar o bé amb els dos powers, o bé 
amb les pàgines del llibre de text que els especifico. 
No és obligatori que treballin amb tots dos materials 
a la vegada. La part del documental que els recomano 
també és optativa. Pel que fa als deures, poden fer la 
redacció o bé el power. Tampoc és obligatori que 
facin les dues coses.

- Llibre de text, pàgines 200 i 201: 1. Què 
unia els grecs de l'Hèl·ladè? Llegir 
atentament aquestes pàgines.

- Power Point 1 i 2: "Orígens civilització 
grega + Hèl·lade i Grècia Arcaica". 
Aquest material és d'elaboració pròpia. 
L'he adaptat per a què els alumnes 
puguin treballar-lo des de casa durant el 
confinament.

- Part del documental penjat a Youtube 
Los grandes monumentos de Grecia, des 
del seu inici fins als 10 minuts i 35 
segons. A aquesta part es parla del 
Palau de Cnossos i el mite del 
minotaure. 

Aproximadament, un parell d'hores. Si voluntàriament volen 
fer més deures del mínim que els he indicat a l'apartat 
"Activitats" el temps de treball serà més llarg.

11 de 
maig 17 de maig

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat Activitats Mesopotàmia i Egipte

Els alumnes rebran les activitats per 
correu 1 hora

11 de 
maig 15 de maig

Naturals
Jordi S: jsurrocabl@idc.cat

Activitats sobre la cèl.lula
Els alumnes rebran les preguntes per 
correu

1 hora màxim fer les 3 activitats. Hi ha una quarta activitat 
voluntària (és un room scape) amb la que trigaran força més. 
Però és totalment voluntària.

11 de 
maig 15 de maig

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Fer les 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

Elaborar un vídeo explicant l'origen del txa txa txa i 
practicant passos bàsics 

Es farà arribar als alumnes els vídeos i 
cançons per correu 4hores (aprox)

11 de 
maig 25 de maig

Tecnologia
Carme de H.: carme@idc.
cat

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

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

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

11 de 
maig 15 de maig

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Dibuix del natural (natura morta)

Tot es està especificat al Moodle amb 
imatges. 1 hora aprox.

11 de 
maig 15 de maig

Tutoria i CIVE
1AS

Jordi S.: jsurrocabl@idc.
cat

Trobada setmanal amb les alumnes i els alumnes per tal 
de fer un seguiment. Meet de Google Dimarts de 11 a 12h.

https://docs.google.com/document/d/1wlCkSjtYvWChNPIlfeTL5q2mM3M2o8O5C4g4I0zy2bk/edit?usp=sharing
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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 a partir de les 11:30 

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 

Feu les tasques indicades a  l'email que us he enviat amb 
assumpte: Chapitre 3 Confinement Français 1ère année Ho trobaran al correu electrònic 1 hora

11 de 
maig 17 de maig


