
Setmana 25-29 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

Repassem els verbs. Llegim les pàgines del llibre de text 
130 i 131 i s'han de fer els exercicis19,21,22 i 23.      Si 
no teniu el llibre de text en paper cal llegir la teoria del 
verbs i fer les activitats 27,29,30 i 31 del següent enllaç al 
llibre digital: http://pdi.vicensvives.
com/pdi/llil1e/program/index.html#/ap?
l=573&t=111883&a=112296

Adreça per consultar les conjugacions 
verbals :  http://www.verbscatalans.com/ 2h 25maig 28 de maig

Castellà

Teresa C.: tcan001@idc.
cat
Lidia S.: lidia@idc.cat Activitats sobre el verb Arxius adjunts al correu electrònic 1h 25 maig 29 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 Continuem treballant els nombres enters Tota la informació hi es al classroom Continuen l'activitat  de la setmana passada 18 maig 29 maig

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat

Enregistrar un àudio cantant o recitant una cantarella 
relacionada amb els countable and uncountable nouns. Explicació activitat enviada a alumnes 30 minuts 25 de maig 29 de maig

Socials 1AS i 1BS
Oriol F.: joseporiol@idc.
cat

IMPORTANT! NOMÉS CAL TREBALLAR AMB UN DELS 
TRES MATERIALS PROPOSATS A LA COLUMNA DE 
LA DRETA (O BÉ EL LLIBRE DE TEXT, O BÉ ELS DOS 
POWERS O BÉ EL FRAGMENT DEL DOCUMENTAL). 
Un cop escollit el material, es pot fer alguna de les dues 
activitats que proposo (nomes és obligatori presentar-ne 
uma):

- Fer una redacció, explicant allò que més t'ha interessat 
de les pàgines del llibre de text, dels powers o de la part 
del documental. 

- Un power point sobre algun dels diversos aspectes que 
surten tant al llibre de text com als powers i als 
documentals (segons el material que hagis escollit per 
treballar).

- Llibre de text, pàgines 210 i 211: 6. El 
domini de l'Hèl·lade: d'Atenes a 
Macedònia. Llegir atentament aquestes 
pàgines.
- Llibre de text, pàgines 212 i 213: 5. 
L'imperi d'Alexandre el Gran. Llegir 
atentament aquestes pàgines.

- Power Point 5. "Època hel·lenística"
- Power Point 6. "Grecia economia"

- Part del documental penjat a youtube 
Los grandes monumentos de Grecia, des 
del minut 42 fins a la fi. A aquesta part es 
parla del Partenó.
- Documental La construcción de un 
Imperio. Alejandro Magno (44 minuts 20 
segons).

Si fa no fa, un parell d'hores (sempre i quan només es 
treballi o bé amb el llibre de text, o bé amb els powers o bé 
amb la part del documental). 25 de maig 31 de maig

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat Fitxa tema 11: Grècia, de polis a imperi Rebran la feina per mail 40 min 25 de maig 29 de maig

Naturals
Jordi S: jsurrocabl@idc.cat Experiment casolà de la importància de la llum en la 

fotosíntesi de les plantes

Rebran un mail amb un informe a 
completar i les indicacions per fer 
l'experiment.

Tindran un temps d'observació i de recopilació de dades 
diari. No més de 5-10 minuts. Durant una setmana. 25 de maig 1 de juny

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Aquesta setmana no tenen cap tasca

Educació Física
Ramon B.: rbos605@idc.
cat Aquesta setmana no tenen cap tasca

Tecnologia
Carme de H.: carme@idc.
cat Els materials d'ús a la tecnologia. La Fusta

La feina es troba al classroom.  Tema els 
materials a la tecnologia. Aquesta 
setmana parlarem sobre la FUSTA com 
a material tecnològic. https://classroom.
google.com/u/0/h

1 hora a la setmana/ 30 minuts de meet per comentar la 
feina de la setmana. 25 de maig 29 de maig

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Interactuació amb l´entorn

Totes les instruccions estan penjades al 
moodle amb imatges i video. 1hora 25 de maig 29 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 a partir de les 11h.
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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 11:30h.

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 Test Formulari de Google Dilluns a partir de les 13h 22 de maig 23 de maig


