
Setmana 18 - 22 de maig

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Observacions
Data

Inici Entrega

Català Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Castellà Àfrica Aparisi africa@idc.
cat

Han de mirar-se les exposicions literàries i els temes 5, 6 
i 7. Prepareu la prova del dia 25. Drive i Moodle. Si teniu dubtes, pregunteu per correu. 18/05 25/5

Anglès Maite Padrós 
mariateresa@idc.cat

Filosofia Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat Poblemes ètics actuals. Text i preguntes. Moodle i correu.

Les activitats s'han de presentar adequadament. És important 
dedicar una estona a la comprensió dels continguts, a fi de 
respondre de forma correcta les qüestions.

18/05 22/5

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Educació Física Albert Navarrete albert.
navarrete@idc.cat

Matemàtiques
Jordi Arnau  jarn601@idc.
cat       Lourdes Vidal   
mlvidalca@idc.cat

G2: Acabar les activitats de funcions del moodle o 
classroom. Moodle i drive. Cal repassar tots els documents del drive. 11/05 22/05

Matemàtiques socials Dani Fenoll                                                  
dani.fenoll@idc.cat

Matemàtiques socials José Manuel josemanuel.
ortiz@idc.cat

Física
Marta Magarzo  
mmar444@idc.cat                  
Júlia Prat         julia@idc.
cat

Química
Anna Grancelli 
annag@idc.cat                  
Júlia Prat               
julia@idc.cat
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Ciències de la Terra Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Dibuix tècnic Josep Iglesias  josep.
iglesias@idc.cat

Biologia
Lola Izquierdo 
lizq004@idc.cat                 
Carlos Boxó jbox606@idc.
cat

Tecnologia industrial Eduard Gómez 
egom622@idc.cat

Llatí Marià Betriu mariab@idc.
cat Temps verbals de perfet. Qüestionaris Moodle / llibre 18/05 22/05

Grec Marià Betriu   mariab@idc.
cat

Anàlisi i traducció de les frases de l'exercici 2 de la pg. 
188 del llibre (ex 3 del pdf) llibre/ moodle 18/05 21/05

Història del món 
contemporani

Oriol Font  joseporiol@idc.
cat

Economia
M.Carmen Zafra 
mczafrato@idc.cat                  
Diego Navarro diego@idc.
cat

G2: L'alumnat que té alguna avaluació suspesa té en 
el seu correu un dossier d'activitats de recuperació que 
haurà de fer i enviar-me-les pel Drive. La resta 
d'alumnat ha d'acabar de llegir el tema 13 i realitzar les 
activitats finals 3, 5, 10 i 15

Correu, llibre de text i moodle 2 hores aproximadament 18 de 
maig

22 de 
maig

Economia de l'empresa
M.Carmen Zafra  
mczafrato@idc.cat     
Diego Navarro  diego@idc.
cat

G2: L'alumnat que té alguna avaluació suspesa té en 
el seu correu un dossier d'activitats de recuperació que 
haurà de fer i enviar-me-les pel Drive. La resta 
d'alumnat ha de continuar amb el pla de màrqueting. 
Aquesta setmana toca realitzar l'anàlisi de la promoció del 
producte.

Correu, llibre de text i moodle 2 hores aproximadament 18 de 
maig

22 de 
maig

Informàtica Carmen de Haro  
carme@idc.cat

Programes de disseny Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat

Literatura Universal Joan Oriol                              
jori002@idc.cat

Sociologia Joan Ortiz                             
jort635@idc.cat

Joan Ortiz                            
jort635@idc.cat
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Psicologia

Cleo Martínez                                                          
cleofasa@idc.cat

La Psicoanàlisi: qúestions relacionades amb la 
interpretació dels somnis. Valoració final del tema, 
crítiques i aportacions.

Moodle i correu. Una dedicació aproximada de dues hores per realitzar-les. 19/05 23/05

Cultura Audiovisual Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat


