
Setmana 18-22 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) Activitat global: Què hem après aquest curs?

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

Activitat global: al Classroom de 
Català: 5a activitat. 

Carpeta d'aprenentatge: proposta al 
Classroom de Català.

3 hores aproximades (activitats i trobades virtuals). 

Qüestionari: no cal que estudieu, volem comprovar què sabeu 
fer i com ho apliqueu.  

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

Activitat 
global
19/05

Activitat 
global
22/05

Tota la informació és a la carpeta 
compartida del Drive.

Carpeta
18/05

Carpeta
22/05

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 ACTIVITAT 5
FEINA PER DUES SETMANES 

2h + videotrucada explicativa
11/05 22/05

Anglès 

2AS/2BS
Imma S.: imma.salvado@idc.cat Tenen tota la setmana per acabar l'activitat del diàleg. 

Escriure un diàleg i després gravar un àudio de veu. mail explicatiu 11/05 22/05

Anglès

2CS
Maite P.: mariateresa@idc.cat Han de fer una comprensió lectora He enviat la tasca per mail uns 30 minuts 18/05 22/05

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

Anna G.: agra008@idc.cat

Seguim treballant en la tasca de la setmana anterior: 
Tasca 5 (part 2)

https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.
php?id=10544

Pels que teniu dubtes, penseu que teniu:
- La classe enllaunada al moodle
- Trobada virtual el proper dijous per resoldre dubtes (és 
optatiu pels que tinguin dubtes)

Recordeu, els que teniu algun trimestre suspès, que heu 
d'entrar entre les 17 i les 20h a fer els qüestionaris de 
recuperació (de dilluns a divendres)

11/05 28/05

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

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

2 h aprox. 18/05 29/05

Física i química
 

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

1) Visualitzar un QuèQuiCom.
2) Realitzar un Qüestionari sobre el vídeo. (Ho tenen 
tot al moodle)

Poden penjar tasques pendents al moodle.

Indicacions al moodle de l'assignatura i 
al correu electrònic.

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

1h (30min vídeo + 30 min qüestionari) 18/05 22/05

Física i química
 

2BS/2CS
Marta M.: mmar444@idc.cat TASCA 5  PENJADA AL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.php?id=10600Tenen dues setmanes per lliurar la tasca 11/05 22/05

Socials Belen P.: belen.pamplona@idc.cat Fer una fitxa de treball sobre el bloc de Geografia
https://drive.google.
com/file/d/1NEojhg35ekUAzpkgZSXtU4z
e1s-3q_Dw/view?usp=sharing

2 hores. Aquesta feina l'heu d'entregar abans del 29 de maig. 
Enviat als alumnes per correu. 18/05 29/05

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Activitats sobre compositors.
http://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/05/feina-2n-eso-18-al-22-de-
maig.html?m=1

Enviat als alumnes per correu. 18/05 22/05

https://docs.google.com/document/d/1o2jttota92qof3ryVlLi5qFNEyBKmbU5CqaIBctXmH0/edit?usp=sharing
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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. 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 20/05 20/05

Tutoria i CIVE

2BS
Lidia S.: lidia@idc.cat

Trobada virtual de tutoria, dimarts a les:
- 10h 1r torn
- 10.30h 2n torn 
Via Meet: parlarem del seguiment de tasques i altres 
informacions importants.

1 hora de trobada virtual 19/05 19/05

Tutoria i CIVE

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

Trobada virtual de tutoria, dimarts a les 11.30 via Meet: 
parlarem del seguiment de tasques i altres informacions 
importants.

1 hora de trobada virtual 19/05 19/05

Francès Maribel B.: maribel.boix@idc.cat Sessió en línia per aclarir dubtes abans de fer un test la 
setmana següent.

Enviaré un correu electrònic amb la data 
i l'hora. De 30 minuts a una hora de sessió en línia


