
Setmana 25-29 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) Debat a la classe virtual: debatrem a partir d'uns 
curts sobre un tema concret. 

2) Carpeta d'aprenentatge: última entrada. 

Debat virtual: al Classroom de Català: 
6a activitat. 

Carpeta d'aprenentatge: proposta al 
Classroom de Català.

3 hores aproximades (activitats i trobades virtuals). 

Debat: haureu de mirar els curts que us proposem i a les 
trobades virtuals en farem un debat. 

Continuem amb les trobades virtuals amb cada grup via 
Hangouts Meet. Aquesta setmana és important que tothom es 
connecti!

25/05 29/05

Tota la informació és a la carpeta 
compartida del Drive.

Castellà
Patri M.: patricia@idc.cat 

Lidia S.: lidia@idc.cat

- Lectura del 3er acte de "Cuatro corazones con freno y 
marcha atrás".
- Realitzar el test (l'adjuntem per correu, està a l'historial 
d'activitats i el linquem en aquesta graella).

TEST DE TOTA LA LECTURA 1h30min aprox (lectura + test) 25/05 29/05

Anglès 

2AS/2BS
Imma S.: imma.salvado@idc.cat fer una fitxa de repàs de grammar que enviaré dilluns 25 llibre students 25/05 31/05

Anglès

2CS
Maite P.: mariateresa@idc.cat Listening comprehension task. Envio mail amb documents adjunts 30 minuts 25/05 29/05

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

Activitats digitals sobre la taula periòdica.
Cal que pengin les captures de pantalla de les activitats al 
moodle (TASCA 6).

Activitats al moodle de la matèria i al 
correu.

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

1h 25/05 29/05

Física i química
 

2BS/2CS
Marta M.: mmar444@idc.cat TASCA 6 DEL MOODLE https://moodle.idc.cat/mod/assign/view.

php?id=10781 25/05 02/06

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

Educació Física Ramon B.: rbos605@idc.cat Per aquesta setmana no tenen cap tasca
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Inici Entrega
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 27/05 27/05

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 26/05 26/05

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 26/05 26/05

Francès Maribel B.: maribel.boix@idc.cat Test Formulari de Google Dilluns a partir de les 13h 25/05 29/05


