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Català  

Elena R.: eromerori@idc.cat

Bernat F.: bfer122@idc.cat

Goretti C.: gcoronaspa@idc.cat

Aquesta setmana us proposem:

1) Carpeta d'aprenentatge: es agradaria que féssiu una 
pàgina nova a la carpeta per fer-ne una valoració: torneu 
a llegir tot el que ho heu anat escrivint i compartiu tot allò 
que considereu.
2) Jocs: a veure qui ho aconsegueix! Kahoots i jocs que 
hem anat fent durant el curs. 

Classroom de català

2 hores aproximades (activitats i trobada)

Carpeta d'aprenentatge: penseu que serà l'última entrada que 
hi feu!

Durant la setmana farem l'última trobada virtual amb cada 
grup per compartir com estem i poder-nos acomiadar de forma 
virtual. La trobada serà via Hangouts Meet.

02/06 05/06

Castellà
Patri M.: patricia@idc.cat 

Lidia S.: lidia@idc.cat

Test recordatori i de reflexió dels continguts treballats 
durant el curs

Link del test enviat per correu electrònic 
dilluns 1 a les 8:00h 30 minuts 02/06 05/06

Anglès 

2AS/2BS
Imma S.: imma.salvado@idc.cat Aquesta setmana només hi ha tasques voluntaries. 

Buscar una cançó i llegir-la en un àudio. Tota la setmana 02/06 07/06

Anglès

2CS
Maite P.: mariateresa@idc.cat Només per els que ja ho tenen tot fet: Culture videos. link enviat per mail 02/06 07/06

Matemàtiques
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

Anna G.: agra008@idc.cat

Es tracta de fer la lectura del segon capítol de El Domini 
dels nombres (el trobareu al moodle) i fer-ne un breu 
resum.

Moodle de mates 2 hores (1-1:30 de lectura + 30 minuts per la redacció del 
resum) 02/06 05/06

Tecnologia Sergio S. ssui643@idc.cat

Hi ha molts alumnes que no han lliurat totes les tasques. 
El que tingui recuperacions que se’n oblidi de tasques de 
Tecnologia i que aprofiti per fer la part del dossier que li 
toqui recuperar. Els alumnes que no hagin de recuperar 
que es posin al dia de les tasques de confinament que no 
han lliurat. Finalment, el personal que el tingui tot fet, que 
faci activitats d'un altre àrea.

Física i química
 

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

No els poso deures.
Els alumnes que tenen tasques pendents poden penjar-
les al moodle.

Física i química
 

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

php?id=10781j

Tenen fins el dia 2 per entregar la tasca 6. 
Els alumnes que han de fer el dossier de recuperació l'han de 
lliurar abans del dia 5 de juny.

25/05

02/06

Suspesos:
05/06

Socials Belen P.: belen.pamplona@idc.cat Valoració del curs. Rebran un correu 30 min 02/06

Música Eva R.: eva.ruiz@idc.cat Activitats de repàs
https://musicaadlibitummusica.blogspot.
com/2020/05/feina-2n-eso-2-al-5-de-
juny-parts-de.html

02/06 08/06

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

Tutoria i CIVE

2AS
Júlia P.: julia@idc.cat

Trobada virtual de tutoria, dimecres a les 11h via Meet: 
parlarem de diverses informacions de final de curs 
importants.

1 hora de trobada virtual 03/06 03/06
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Tutoria i CIVE

2BS
Lidia S.: lidia@idc.cat

Trobada virtual de tutoria, dimarts a les 10h via Meet: 
parlarem de diverses informacions de final de curs 
importants.

1 hora de trobada virtual 02/06 02/06

Tutoria i CIVE

2CS
Esther F.: esther.floris@idc.cat 

Trobada virtual de tutoria, dimarts a les 11.30h via Meet: 
parlarem de diverses informacions de final de curs 
importants.

1 hora de trobada virtual 02/06 02/06

Francès Maribel B.: maribel.boix@idc.cat 


