
Setmana 18-22 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

Comprensió lectora d'un text sobre l'escriptor de Mar I 
cel. Han de llegir el text , visionar uns videos curts i 
contestar unes preguntes. S'han d'enviar les respostes a 
les preguntes al professor.

S'enviaran per correu electrònic a 
l'alumne. 1h 15 de maig 21 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 maig 22 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 Treballarem el nombres enters Tote la informació hi és al classroom Entre 1:30 i 2 hores 18 maig 24 de maig

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Enregistrar un àudio donant una notícia (efecte negatiu 
de l'ús de les pantalles abans d'anar a dormir) del 
programa informatiu Teen Kids News. Explicació activitat enviada a alumnes 45 minuts 18 de maig 22 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 SON 
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 206 i 207: 4. Els 
grecs colonitzen la Mediterrània. Llegir 
atentament aquestes pàgines.
- Llibre de text, pàgines 202 i 203: 2. 
Dues grans polis: Esparta i Atenes. Llegir 
atentament aquestes pàgines.

- Power Point 3. "Colonització grega"
- Power Point 4. "Època clàssica"

Els dos powers son d'elaboració pròpia. 
Els he adaptat per a què els alumnes 
puguin treballar-los des de casa durant el 
confinament.

- Part del documental penjat a youtube 
Los grandes monumentos de Grecia, des 
dels 10 minuts i 35 segons als 29 minuts 
i 20 segons. A aquesta part es parla de 
l'Oracle de Delfos, el Teatre d'Epidaure i 
el Colós de Rodes.

Si fa no fa, dues hores. En cas que els alumnes vulguin 
treballar amb tots els materials (cal recordar que no és 
obligatori fer-los servir tots) el temps de durada del treball 
necessàriament s'allargarà. 18 de maig 24 de maig

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat Fer una fitxa de treball Els alumnes rebran per mail la fitxa 40 min 18 de maig 23 de maig

Naturals
Jordi S: jsurrocabl@idc.cat Contestar un qüestionari sobre els Regnes dels éssers 

vius

Els alumnes rebran per mail tota la 
informació així com el link des del qual 
treballar. 40 min aprox 18 de maig 23 de maig

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat

http://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/05/feina-2n-eso-18-al-22-de-
maig.html?m=1 Enviat per email als alumes 18 de maig 22 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.  La Fusta

La feina es troba al classroom.  Farem 
un Quizziz per repassar tot el que hem 
apreès fins ara, teniu tota la informació al 
classroom. https://classroom.google.
com/u/0/h

1 hora a la setmana/ 30 minuts de meet per comentar la 
feina de la setmana. 11 de maig 22 de maig
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Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Contiunar treballant en la tasca inicida setmana anterior.

Continuar amb la tasca de la setmana 
del 11 al 15 de maig 1hora aprox. 11 de maig 22 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.

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 

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


