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Català  

IInés V.: ivallscre@idc.cat
Bernat F.: bfer122@idc.
cat
Iolanda P.: ipal028@idc.
cat

Treballem el còmic. Cal llegir les pàgines 148-149 del 
llibre  de text. I s'han de fer les activitats  7,8,9,10,11,12 i 
13.                                                                                                       
L'enllaç al llibre digital és el següent:  http://pdi.
vicensvives.com/pdi/llil1e/program/index.html#/ap?
l=573&t=111886&a=112341   i els exercicis són el 
10,11,12,13,14,15 i 16. Enviaré informació per correu. 2 hores 29 de maig 5 de juny

Castellà

Teresa C.: tcan001@idc.
cat
Lidia S.: lidia@idc.cat

Treballar el text descriptiu oral:
Han de fer un vídeo ensenyant i descrivint la seva 
habitació.
Activitat opcional pels aprovats i obligatòria pels 
suspesos. Explicació enviada per correu 30 min. 1 juny 4 juny

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 

-Alumnes que han de recuperar Mates: Activitat de 
Recuperació
-Els altres alumnes: Entrega d'activitats pendents

-Dossier de recuperació enviat per email 
-Les altres estan al classroom 4 juny

Anglès Aida S.: aida.soriano@idc.
cat Recitar un tongue twister (=embarbussament). Explicació activitat enviada a alumnes 30 minuts de treball individual + videotrobada 1 de juny 4 de juny

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

Han de treballar amb un dels tres materials especificats a 
la dreta (o bé les pàgines del llibre de text, o bé els dos 
powers, o bé la part del documental. Poden fer el 
següent: si escullen els powers, poden fer una redacció 
imaginant-se que son un habitant de l'Antiga Grècia i 
haurien d'explicar un dia qualsevol de la seva vida, o 
també si escullen els powers, poden explicar què els ha 
agradat més. Si escullen les pàgines del llibre de text, 
poden fer-ne un resum. Si escullen la part del 
documental, poden explicar què els ha agradat més. Ho 
poden presentar o bé en un document de word o bé en 
un power-point. També ho podrien fer a mà, fer una foto i 
enviar-m'ho.

- Llibre de text, pàgines 204, 205, 208 i 209. 
Llegir atentament aquestes quatre pàgines. 
Power point número 7 (Grècia, societat i 
política) i power point número 8 (Vida 
quotidiana). Part del documental penjat a 
youtube, titulat "Los grandes monumentos de 
Grecia", des dels 29 minuts i 20 segons fins 
als 42 minuts. A aquesta part del documental 
es parla dels Jocs Olímpics i del mite de 
l'Atlàntida.

Com a molt un parell d'hores, tant si escullen les pàgines del 
llibre de text com els dos powers o bé la part del 
documental. Aquest temps inclou la elaboració del resum, 
comentari o activitat que hagin escollit. 2 de juny 6 de juny

Socials 1CS
Belen P.: belen.
pamplona@idc.cat Fitxa tema 11: Dues grans polis: Esparta i Atenes Rebran la feina per mail 30 min 2 de juny 5 de juny

Naturals Jordi S: jsurrocabl@idc.cat Han d'acabar l'informe de l'experiment de la fotosínetsi 
començat la setmana anterior. 5 de juny

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Activitats de repàs

https://musicaadlibitummusica.
blogspot.com/2020/05/feina-1r-eso-2-
al-8-de-juny.html 2 de juny 8 de juny

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

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

La feina es troba al classroom.  Tema els 
materials a la tecnologia. Aquesta 
setmana parlarem sobre el PAPER 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. Al grup 1BS com que dilluns és festiu 
farem la videotrucada dimarts a les 10 h 2 de juny 5 de juny

Visual i Plàstica
Carmen V.: cvelezgi@idc.
cat Siluetes Moodle 1 hora aprox. 1 de juny 5 de juny

Tutoria i CIVE
1AS

Jordi S.: jsurrocabl@idc.
cat Trobada setmanal.

Meet de Google. Rebran 1 link de meet 5 
minuts abans del seu torn. Dimarts entre 11 i 12h.
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Tutoria i CIVE
1BS

José Manuel O.: 
josemanuel.ortiz@idc.cat Trobada setmanal Meet de Google

Dimecres de 12 a 13 hores (canvi dia i hora habituals perquè 
dilluns és festiu).

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

Dimarts a partir de les 10h (canvi dia i hora habituals perquè 
dilluns és festiu).

Francès
Maribel B.: maribel.
boix@idc.cat Entrega d'activitats pendents (si és el cas)


