
Setmana 18-22 de maig

Matèria Docent
Activitats Material i enllaços de suport Temps de treball i observacions

Data
Inici Entrega Retorn

Català (tots) Marta E. marta.
espin@idc.cat
Goretti C. 
gcoronaspa@idc.cat

2 ACTIVITATS:

- L'entrevista: aquesta setmana, un cop tingueu l'ok de la 
professora, podreu realitzar l'entrevista. Convé que seguiu bé 
les pautes que us indiquem per fer una bona feina: tingueu 
present com heu d'entrevistar la persona escollida. Tothom 
l'ha de presentar per escrit i si algú vol adjuntar l'àudio, el pot 
afegir. 

- Lectura de Dràcula, una adaptaciáo de l'obra de Bram 
Stoker . Heu de llegir fins el capítol 18 "Carfax" (inclòs). La 
setmana vinent farem un test de comprensió lectora.

Presentació
digital de l'Entrevista amb tota la informació 
necessària.

Recordeu que
també teniu la carpeta compartida del Drive.

 Lectura: recomanem llegir dos capítols o 13 pàgines per dia. 
(20 minuts per dia)

Continuem amb les trobades virtuals amb cada grup via 
Hangouts Meet.
-----------------------------------------------------------
ALUMNES AMB EL 1r i 2N TRIMESTRES PENDENTS:

No heu de fer aquestes activitats. Heu de prioritzar la 
recuperació (rebran un correu).

Entrevista 
2a part 
18/02

Entrevista 
2a part 
22/05

Dràcula: és una lectura virtual.
- Nom usuari: dcampeny2@editorialteide.com
- Contrasenya: alumne (NO ES POT CANVIAR)

Lectura 
18/05

Lectura 
22/05

Català ADI 3A-3B Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Sessió en línia dilluns a les 9h. El dimecres entre 12 i 13h enviaré un 
test senzill a fer en línia que m'han d'entregar abans de divendres 
22. Divendres NO, ABANS. Meet i formulari google. Correu electrònic. 18/05 21/05

Català ADI 3C-3D Maribel B. maribel.
boix@idc.cat

Sessió en línia dilluns a les 10h. El dimecres entre 12 i 13h enviaré 
un test senzill a fer en línia que m'han d'entregar abans de divendres 
22. Divendres NO, ABANS. Meet i formulari google. Correu electrònic. 18/05 21/05

Castellà Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat Contestar un formulari sobre sinònims i antònims https://forms.gle/ovZopDGQMHBqYyVD8 18/05 29/05

Castellà ADI 3A-3B Àfrica A. africa@idc.at Fitxa al Moodle: Expressió escrita i repàs de categories gramaticals i 
sintagmes.  Lectura: Llegir des del capítol VII (pàg. 28) fins capítol 
XII (pàg. 50). La lectura d'aquests capítols és per dimarts 26. 
Dimarts 19, a la sessió online, heu de tenir llegit fins els capítol VII, 
tal com vam acordar a la classe. 

Moodle: Pdf del llibre El Principito. I fitxa 
setmana 18-28/05 (al Tema 5).  La lectura sí que l'ha de portar al dia. 18/05 28/05

Castellà ADI 3C-3D Xavi A. xavier.
arranz@idc.cat Del Moodle: categories gramaticals/lectura comprensiva Moodle els enviare PDF El principito 18/05 28/052

Anglès Laure D. laureano@idc.
cat

TASK 5 Fitxes enviades al vostre correu idc (4 fitxes)

Us dono feina per 2 setmanes. El gruix és de lectura i 
diccionari, i també una mica de gramàtica. Al mail teniu 
instruccions més detallades. 29/5

Mates Javier R. Javier@idc.cat

Projecte catapulta

https://drive.google.
com/file/d/1Tj6E2jGAhjOXz29jFXu70jeTMd6wE2
de/view?usp=sharing

Aquest projecte es de llarga durada, per tant han de anar fent-
lo poc a poc però amb constancia.

Els alumnes que haguin de recuperar alguna de les 
competències treballades els ha d'haver arribat un email. Els 
convido a centrar-se a les recuperacions. Aquestes s'han 
d'entregar abans del 1 de Juny. 5/5/20 29/5/20

Mates ADI 3A-3B Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

 Equacions: Activitat Thatquiz 3.

Qüestionari Thatquiz 3: https://www.thatquiz.
org/ca/classtest?J6Q5AVGU                                                                                                                             
Video Suport: https://www.youtube.com/watch?
v=O5b7Wk6uw-s                                                                                                                                                                                                                                                   
Links penjats al moodle i enviats per correu 11/5 22/5

Mates ADI 3C-3D Bernat F. bfer122@idc.
cat Activitat repàs enters i equacions Material penjat al moodle i enviat per correu 18/5 29/5

Tecno Sergio S. ssui643@idc.
cat

Activitats de consolidació de coneixements

Està penjat al Moodle de l'assigntatura i s'envia 
correu electrònic  idc als alumnes.    https:
//moodle.idc.cat/course/view.php?
id=206#section-4 18/05 29/05

https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://view.genial.ly/5eb14e1154415e0d3e4f1c8b/interactive-image-lentrevista
https://platformnext.weeras.com/#/?logout=true
https://platformnext.weeras.com/#/?logout=true
https://platformnext.weeras.com/#/?logout=true
https://platformnext.weeras.com/#/?logout=true
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FIiQ & Bio 3A-3B Júlia P. julia@idc.cat Realitzar la FASE EXPLIQUEM de la UNITAT 2 (La Nutrició 
Humana). 

ELS ALUMNES QUE TENEN TASQUES PENDENTS LES PODEN 
PENJAR AL MOODLE.

Llibre digital de ScienceBits.
Avisats també per correu electrònic.
www.science-bits.com FEINA PER DUES SETMANES. 18/5 29/5

FIiQ & Bio 3C-3BD Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

Realitzar la FASE EXPLIQUEM de la UNITAT 2 (La Nutrició 
Humana). 

ELS ALUMNES QUE TENEN TASQUES PENDENTS LES PODEN 
PENJAR AL MOODLE.

Llibre digital de ScienceBits.
Avisats també per correu electrònic.
www.science-bits.com FEINA PER DUES SETMANES. 18/5 29/5

Socials Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Se'ls ha preparat un dossier amb el tema 6 (serveis, comunicació i 
innovacio), on tenen el temari que han de llegir i els exercicis que 
han de fer.

Els alumnes d'ADI tenen un dossier similar però amb exercicis 
alternatius.

Han de mirar tres vídeos de 12, 3 i 4 minuts, respectivament.

- Mail recordatori enviat el 18/05 amb els 
enllaços i documents pertinents.

- Al moodle tenen totes les tasques i recursos 
necessaris:
https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=152#section-6 11/05 22/05

EF Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Tasca 2: Han de visualitzar uns vídeos sobre els hàbits de salut i 
pautes d'alimentació i omplir els documents adjunts que han rebut 
via mail i fer-m'ho arribar. Document i links enviats 04/05/2020 22/05/2020

Visual i plàstica Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Es proposa una activitat de color que durarà dues setmanes.

El dilluns s'enviaran les instruccions pel classroom.
Segons la disponibilitat de material haureu de fer un dibuix amb 
colors complementaris, us compartiré documents on s'explica el 
funcionament del cercle cromàtic on podreu veure les diferents 
opcions de composicions.

GoogleClassroom amb algun vídeo explicatiu.

El dimarts a la tarda es resoldran dubtes de la 
tasca o tasques de recuperació. 18/5 30/5

Optativa música Eva Ruiz eva.ruiz@idc.
cat

Français Maribel Boix 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.

Tutorioa CiV
3rA

Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Tutorioa CiV
3rB

Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Tutorioa CiV
3rC

Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Tutorioa CiV
3rD

Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat


