
Setmana 2 - 5 de juny

Matèria Docent Activitats Material i enllaços de suport Temps de treball i observacions
Data

Inici Entrega

Català (tots)
Marta E. marta.
espin@idc.cat
Goretti C. 
gcoronaspa@idc.cat

2 ACTIVITATS:

- Lectura de Dràcula, test de lectura de l'última part llegida de 
Dràcula. 

- OPCIONAL: Jocs i passatemps per acabar el curs. 

Qüestionari de Google (per correu)

Jocs i altres: Carpeta compartida de català 

Durant la setmana farem l'última trobada virtual amb cada 
grup per compartir com estem i acomiadar el curs. La trobada 
serà via Hangouts Meet.

ALUMNES SUSPESOS:
Enviarem un correu electrònic individualment perquè facin 
algunes activitats concretes per tenir opcions de recuperació 
abans de l'extraordinària. 

02/06 05/06
Català ADI 3A-3B Maribel B. maribel.

boix@idc.cat
Català ADI 3C-3D Maribel B. maribel.

boix@idc.cat
Castellà Yasmina Garcia 

Yasmina.garcia@idc.cat Comentari d'opinió sobre el futur de l'educació Drive 01/06 04/06
Castellà ADI 3A-3B Àfrica A. africa@idc.at Moodle 1/6 4/6
Castellà ADI 3C-3D Xavi A. xavier.

arranz@idc.cat
Anglès Laure D. laureano@idc.

cat
Mates Javier R. Javier@idc.cat

Revisió del projecte Creació i estudi d'una catapulta

Aquesta setmana es reserva per fer millores i avaluacions del 
projecte.

Els alumnes que haguin de recuperar alguna de les 
competències treballades els ha d'haver arribat un email. Els 
convido a centrar-se a les recuperacions. Aquestes s'han 
d'entregar abans del 1 de Juny. 5/6/20

Mates ADI 3A-3B Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

Joc Matemàtic.                                                                      Els 
alumnes que tinguin activitats pendents poden acabar de realitzar-
les Enviat per mail i penjat al moodle. 1/6 5/6

Mates ADI 3C-3D Bernat F. bfer122@idc.
cat Acabar activitats pendents (Thatquiz i formularis de google) Enviat per mail i penjat al moodle.

Tecno 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.

FIiQ & Bio 3A-3B Júlia P. julia@idc.cat Del llibre digital de ScienceBits, unitat sobre la Reproducció 
humana:

1) Activitats Fase EXPLOREM.

2) Activitats Fase EXPLIQUEM.

Llibre digital de ScienceBits.
Avisats també per correu electrònic.
www.science-bits.com 01/06 05/06

FIiQ & Bio 3C-3BD Alba A. Alba.
Ambros@idc.cat

Del llibre digital de ScienceBits, unitat sobre la Reproducció 
humana:

1) Activitats Fase EXPLOREM.

2) Activitats Fase EXPLIQUEM.

Llibre digital de ScienceBits.
Avisats també per correu electrònic.
www.science-bits.com 01/06 05/06

Socials Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

- Han de llegir la síntesi del tema 11 (Descobriments geogràfics).

- Han de fer el dossier d'exercicis. (Els alumnes d'ADI tenen un 
dossier amb exercicis alternatius).

- Mail enviat el 02/06 amb els enllaços i 
documents pertinents.

- Al moodle tenen totes les tasques i recursos 
necessaris:
https://moodle.idc.cat/course/view.php?
id=152#section-8 02/06 05/06
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EF Albert N. albert.

navarrete@idc.cat Tasca 3. Planificació de l'Activitat Física + article d'opinió Documents i links enviats 25/5/2020 03/06/2020
Visual i plàstica Josep I. Josep.

iglesias@idc.cat
Optativa música Eva Ruiz eva.ruiz@idc.

cat
Français Maribel Boix maribel.

boix@idc.cat
Tutorioa CiV
3rA

Albert N. albert.
navarrete@idc.cat

Tutorioa CiV
3rB

Josep I. Josep.
iglesias@idc.cat

Tutorioa CiV
3rC

Greta M. Greta.
mustieles@idc.cat

Tutorioa CiV
3rD

Yasmina Garcia 
Yasmina.garcia@idc.cat


