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Català Inés Valls ivallacre@idc.
cat

Haureu de  mirar les presentacions dels poemes fetes 
pels companys i penjades al moodle. Haureu de triar un 
poema diferent al vostre triat en la presentació i crear un 
poema a la manera de l'escriptor triat, i gravar un vídeo 
on surti la lletra del poema creat i amb la vostra veu 
recitant-lo. Dilluns(1C-A) dimecres (1B) ho explicaré a 
l'hora de la vídeotrobada.

moodle i correu 25/5 3/6

Castellà Àfrica Aparisi africa@idc.
cat

Filmar un video (individual o per parelles), aportant la 
vostra opinió sobre les classes telemàtiques. Treballar el 
texto expositiu, argumentatiu i la comunicació oral. 
Duració de máxim 2-3 min. Seran presentats durant la 
sessió online i després compartirem opinions en relació al 
video. 

Correu (explicació més detallada).

No es necessari enviar els videos. Seguirem l'ordre de llista (si 
el feu per parelles, el preseentareu en l'ordre del cognom 
primer). Trigarem unes dues setmanes en veure'ls i compartir 
experiències i opinions. 

25/5 5/6

Anglès Maite Padrós 
mariateresa@idc.cat

Filosofia Cleo Martínez  
cleofasa@idc.cat Definició de conceptes de Filosofia política. Moodle i correu. Aproximadament 2 hores. 25/05 29/5

Ciències del món 
contemporani

Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Fitxa de recuperació Moodle 25/05 29/05

Educació Física Albert Navarrete albert.
navarrete@idc.cat Tasca 3. Planificació de l'Activitat Física + article d'opinió Documents i links enviats 1h/setmana 25/5/2020 03/06/2020

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

Acabar tasques de funcions i començar amb les 
derivades. Moodle

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

Ciències de la Terra Carlos Boxó jbox606@idc.
cat Fitxa de recuperació Moodle 25/05 29/05

Dibuix tècnic Josep Iglesias  josep.
iglesias@idc.cat

Biologia
Lola Izquierdo 
lizq004@idc.cat                 
Carlos Boxó jbox606@idc.
cat
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Tecnologia industrial Eduard Gómez 
egom622@idc.cat

Llatí Marià Betriu mariab@idc.
cat

Anàlisi morfosintàctica i traducció del text de la pg. 243 
del llibre de text "El capteniment dels senadors" des l'inici 
fins a "in urbem fugiunt".

Llibre de text. Moodle 25/05 31/05

Grec Marià Betriu   mariab@idc.
cat

Fer una presentació del tema de cultura de la unitat 16 (el 
menjar). Posar vocabulari al diccionari. Traducció del text 
"Europa"

Llibre de text. Pdf de la unitat. Moodle. 25/05 31/05

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 suspesa alguna avaluació rebrà un 
dossier d'activitats de repàs al seu mail. La resta 
d'alumnat ha de començar a fer el projecte de la matèria 
(explicat al mail). G1 Activitats sobre la balança de 
pagaments. 

G1: Llibre de text, Moodle i correu 2 hores aproximadament. 25/05 29/05

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

G2: L'alumnat amb alguna avaluació suspesa ha de 
realitzar el dossier d'activitats de recuperació. La resta de 
l'alumnat ha d'acabar el pla de màrqueting. Aquesta 
setmana ens toca fer la DISTRIBUCIÓ. G1: Gravar el 
video de publicitat i acabar el treball de màrqueting. 
tambén han de fer 2 balanços.

G1: Llibre de text, Moodle i correu 2 hores aproximadament 25/05 29/05

Informàtica Carmen de Haro  
carme@idc.cat

Programes de disseny Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat Finalitzar projecte Moodle i correu. 25/05 29/05

Literatura Universal Joan Oriol                              
jori002@idc.cat

Sociologia Joan Ortiz                             
jort635@idc.cat

Joan Ortiz                            
jort635@idc.cat 

Psicologia
Cleo Martínez                            
cleofasa@idc.cat

Psicologia cognitiva i humanista: definicions dels 
conceptes claus i  una reflexió sobre el sentit i la 
importància d'aquestes psicologies actualment.

Moodle i correu. Aproximadament 2 hores. 26/05 30/05

Cultura Audiovisual Carmen Vélez 
cvelezgi@idc.cat L'efecte Kuleshov Moodle i  correo 25/05 29/05


