
IES CAN PEU BLANC  
 

4t d'educació secundària obligatòria - A 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 30 març - 3 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 6 - 8 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 20 - 24 abril. 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents aplicats 

Fitxa probabilitat Entrega 3/04 Qüestionari estadística i probabilitat al 
classroom. 

 

Matemàtiqu
es Aplicades 
(flexibles A i 
B) 

06/04 entrega d’exercicis per correu. 
07/04 Videoconferència (12:00h - 
12:55h) per explicar paràmetres de 
centralització i paràmetres de dispersió. 
Enviaré un pdf amb instruccions pas a 
pas de com fer els paràmetres i exercicis 
al Classroom que han d’entregar dia 
20/04 per correu. 
 
Alumnes ACI se’ls enviarà la correcció 
per correu electrònic. 
 

06/04 entrega d’exercicis per correu. 
06/04 Videoconferència (10:30h - 11:30h) 
per explicar paràmetres de centralització, 
paràmetres de dispersió i paràmetres de 
posició. Enviaré un pdf amb instruccions 
pas a pas de com fer els paràmetres i 
exercicis al Classroom que han 
d’entregar dia 20/04 pel mateix canal. 
 
Alumnes ACI se’ls enviarà la correcció 
per correu electrònic. 
 

 

Geografia i 
història  

Fer les següents activitats del tema 8: 
-pàg.175 per aquells que no les han 
entregades; act. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
-pàg.177; act. 1, 2, 3, 4 i 5 
-pàg. 179; act. 1, 2, 3 i 4 
 
Les activitats s’entregaran a final de 
setmana al correu 
bartomeucrespisoler@gmail.com  

Fer les activitats de sa pàgina 182,  1, 2 i 
3. 
 
Les activitats s’entregaran dia 8 d’abril al 
meu correu: 
bartomeucrespisoler@gmail.com  
 
 

 



Iniciació a 
l'activitat 
emprenedor
a i 
empresarial  

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 3 d´abril. 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 8 d´abril. 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques. 

 

Educació 
física 

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre mots encreuats esportiu. 
Realització d’un trivial d’activitat física. 
Data d’entrega: a finals de setmana. 

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre TRIVIAL D’ESPORTS. 
Data d’entrega:  fins a dia 8 d’abril. 
SI ALGÚ TÉ FEINES ENDARRERIDES 
O NA HA FET CAP FEINA ENCARA, 
POT FER-LES DURANT PASQUA I 
QUAN COMENCEM DIA 20 D’ABRIL, 
ESTARÀ AL DIA. 
BONES VACANCES!!!. 

 

Anglès 
Sessió: 1 
Entrega activitats “Frankenstein”. 
Presentació vocabulary:  “Nature lover’s 
corner.” EX 2,3 pag84. 
Sessió 2: 
Explicació/ revisió conditional 0,1 SB pag 
84, 85. Més fer activitats workbook. 
 
Jaume Cánaves 
Tasques penjades dia 30 
READING: NATURE LOVER’S CORNER 
Llegir el text i fer les activitats 1, 2, 3, 4 

Xisca Serra 
1. Entrega de “nature lover’s corner” 
2. Introducció “zero, first, and time 

clauses” 
Student’s book page 85, ex 7,8,9 
,  
Workbook activities 
 

      3 Video explicatiu i song 
 
Jaume Cánaves: 
GRAMMAR: CONDITIONALS 

 



de la pàgina 84 del student’s 
LISTENING: LLAMAS 
Escoltar l’audio i fer les activitats 
penjades al classroom 
 
Tasques penjades dia 1 
GRAMMAR: ZERO AND FIRST 
CONDITIONAL 
Asistir a la clase virtual o veure el vídeo i 
fer activitats 7, 8, 9, 10 de la pàgina 85 
del student’s. 
Entrega: 5 d’abril a les 00:00 

Fer activitats de repàs dels condicionals: 
workbook pàgina 56 ex. 1 (grammar), pag. 57 
ex. 2, 3, 4. pag. 59 ex. 2, 3, 4, 5 
Entrega: abans de divendres 10 
 
 
 

Tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació 

Veure tutorials Audacity i fer 
Pràctica 2 AUDACITY: Captura d’audio 

 
Entrega pràctica 2 AUDACITY: Captura 
d’audio 

 

Ciències 
aplicades a 
l'activitat 
professional 

- Elecció lliure d’un tema relacionat amb 
la ciència per a realitzar un treball 
d’investigació. 
- Presentació d’un índex amb els punts 
que es desenvoluparan al treball. 

- Continuar amb la recerca d’informació i 
elaboració del treball d’nvestigació. 

 

Llengua 
catalana i 
literatura 

 

Grup 
flexible 4 
A/B 

Acabar de mirar la pel·lícula “El cafè de 
la Marina” a TV3 a la carta i després fer 
el qüestionari que hi ha penjat al 
classroom. 
 
 
 
Qüestionari sobre “LES 
AVANTGUARDES” CLASSROOM. 

 
 
 
 
 
 
DIMARTS 7/04  A LES  11HORES 
TEST/PROVA DE REPÀS 
NOUCENTISME I 
AVANTGUARDES.CLASSROOM. 

 
 
 
 
 
 
Llibre de lectura La visita 
d’un inspector 
 
Resum dels capítols llegits 
LA VISITA D’UN 
INSPECTOR. 



Valors ètics  
La democràcia com estil de vida: el 
compromís amb el bé comú. Entregar 
les activitats via classroom. Data 
d’entrega dia 3 d’abril. 

La democràcia com estil de vida: Les 
amenaces d’una globalització sense 
control. Entregar les activitats via 
classroom. Data d’entrega dia 8 
d’abril. 

 

Arts 
escèniques i 
dansa 

Vídeo Sant Jordi Cartell pel·lícula  

Filosofia Teories Ètiques.Dues classes MEET 
amb un formulari cada una per lliurar 
abans de dia 06 d’Abril. 

  

Llengua 
castellana i 
literatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

-DRIVE O CORREU. 
-Dia 30-Deures a realitzar fins a dia 
31 de març. 
 

- Creación de nuevos 
significados ( metáfora y 
metonimia ).Pág. 260, 
ej1,2,4,5,6- 

-  
-Dia 31-Deures a realitzar fins a dia 
1 d´abril. 
-Las Grafías b,v,g y j. Pág. 261 , ej. 
1, 2, 3 y pág. 274, ej. 3, 4.( nivel I ) 
 
-Dia 2 -Deures a realitzar fins a dia 
3 de març. 

Dia 6  d´abril rebran un correu amb 
indicacions i un power point per a 
treballar la lectura LA CASA DE 
BERNARDA ALBA, Federico García 
Lorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 24 d´abril faran un 
formulari per correu 
electrònic per pujar nota al 
examen de lectura que 
faran quan s´incorporin. 



 

 

 

 

 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
(flexibles 
ABCD) 

-La Valoración de las palabras: tabú 
y eufemismos. Pág. 284, ej.1, 3. Pág. 
298, ej. 2  ( nivel I) 
 
 
 
 
 
 
30/03 Hacer ficha diptongos, triptongos e 
hiatos colgada en Classroom. 
 
31/04 Leer “Viajes en el Tiempo” pág 
101. 
Hacer actividades 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 13 pág 102 y 103. 
 
02/04 entregar ficha diptongos, triptongos 
e hiatos con la corrección hecha (la 
corrección la subiré al Classroom) por 
correo. 
 
Alumnado ACI seguir haciendo 
DOSSIER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir leyendo libro de lectura 3r 
trimestre “La Casa de Bernarda Alba”. 
 
06/04 Hacer comprensión lectora pág 
101 y hacer ejercicios en el libro pág 102 
y 103; 1, 2, 3,4,5, 8, 9, 10, 11, 13. 
Entregar por correo el 07/04 
07/04 leer pág 104 y 105; hacer ejercicios 
1 y 2. Entregar día 20 por correo. 
 
Elaborar una exposición con PPT sobre 
el cambio climático (enviaré guión en 
CLASSROOM). Fecha de entrega 20/04 
por el mismo canal. 
 
Alumnado ACI, leer comprensión lectora 
enviada por correo. 

Tecnologia 
Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Control i robòtica. 

Mini unitat Robot mòbil: 

- Realitzar la "versió dinàmica".  

Entregar el qüestionari final de robòtica  
al moodle. 
 
Data límit d’entrega: dimecres dia 08 
d’abril, a les 20 hores. 

Moodle - Tema 11 

Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Electrònica digital. 

Mini unitat Introducció: 

- Realitzar la "versió 



-Entregar el "qüestionari" al moodle. 

 Data límit dia d’entrega: dissabte dia 04 
d’abril, a les 20 hores). 

 
 
 

dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al 
moodle. 

 Data límit dia d’entrega: 
dissabte dia 25 d’abril. 

Religió 
catòlica 

Escull una Religió d’entre les següents i 
fes un treball, a entregar al retorn de 
classe ordinari; Hinduisme, Budisme, 
Taoisme, Confucianisme. 
Recorda que un treball a de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut: de tres a cinc pàgines 
(tamany lletra 14). Hi pots posar 
il·lustracions. 
 
PD: El vostre tutor m’ha fet arribar la 
vostra angoixa per la meva assignatura. 
Guardeu els treballs per quan tornem a 
classe ordinària, i les contrastem. 
Si teniu problemes, m’enviau un correu a: 
jgarau@iescanpeublanc.cat  

Abans de Pasqua, em podeu enviar 
alguna constància de la feina que heu 
fet. Data màxima: dimecres 8 d’Abril. 
 
Es cert que vaig dir d’entregar al retorn, 
però sabeu que el retorn és incert, pel 
que hem de canviar criteris: demostrau 
una mica de feina abans del dia 8 
d’Abril. 
 M’enviau el que tingueu al correu 
assenyalat al final. 
 
Heu fet una de les religions 
assenyalades. Ara us demano una cosa, 
per passat Pasqua: una altra de les 
religions assenyalades. Quina? 
Si no l’heu fet, feu el “Confucianisme”. 
Diuen que a Xina hi hagut menys morts 
que altres llocs perquè allà es té una 
conciencia social molt forta, que és 
herència del “Confucianisme”. 
 
Si ja l’heu feta, feu l’altra religió xinesa, 
que és el “Taoisme”. 
 
Recorda que un treball ha de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 

 

mailto:jgarau@iescanpeublanc.cat


il·lustracions. 
 
Per dubtes i per entregues de tasques: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 
Classroom; 
27cxrew 

Educació 
plàstica, 
visual i 
audiovisual  

-Il·lustració d’un fragment literari amb 
tècnica lliure 
-Fotografia: activitat “documenta el 
paisatge des de casa teva” 

-Fotografia: recreació personal d’obra 
pictòrica o fotogràfica 

Lliurament treball Noves 
Tendències Artístiques. 
Instruccions i terminis a 
classroom (24 abril) 

Cultura 
científica 

Es penjarà la tasca d’aquesta setmana al 
moodle. 
Resolució de dubtes i entrega al correu 
pilarcpb2014@gmail.com . 
Data d’entrega: 3 d’abril 

Entregar les tasques pendents amb data 
límit de 8 d’abril. 

 

4t d'educació secundària obligatòria - B 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 30 març - 3 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 6 - 8 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 20 - 24 abril. 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents aplicats 

Fitxa probabilitat Entrega 3/04 Qüestionari estadística i probabilitat al 
classroom. 

 

Geografia i 
història  

Fer les segúents activitats del tema 8: 
-pàg.175 per aquells que no les han 
entregades; act. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
-pàg.177; act. 1, 2, 3, 4 i 5 
-pàg. 179; act. 1, 2, 3 i 4 

Fer les activitats de sa pàgina 182,  1, 2 i 
3. 
 
Les activitats s’entregaran dia 8 d’abril al 
meu correu: 

 

mailto:jgarau@iescanpeublanc.cat
mailto:pilarcpb2014@gmail.com


 
Les activitats s’entregaran a final de 
setmana al correu 
bartomeucrespisoler@gmail.com  
 

bartomeucrespisoler@gmail.com  
 

Educació 
física  

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre mots encreuats esportiu. 
Realització d’un trivial d’activitat física. 
Data d’entrega: a finals de setmana. 

- Seguir fent les rutines 
d’entrenament. 

- Resoldre enigmes d’esports. 
- Resoldre TRIVIAL D’ESPORTS. 

Data d’entrega:  fins a dia 8 d’abril. 
SI ALGÚ TÉ FEINES ENDARRERIDES 
O NA HA FET CAP FEINA ENCARA, 
POT FER-LES DURANT PASQUA I 
QUAN COMENCEM DIA 20 D’ABRIL, 
ESTARÀ AL DIA. 
BONES VACANCES!!!. 

 

Llatí 
Estudiar pàgines del llibre de text 
129-130-131 que es troben al Tema 8 del 
llibre de l’aula virtual. Seguidament visitar 
els enllaços del Tema 8.  
Completar qüestionari “Els Gladiadors”. 

Tasca la tercera declinació. Temes en 
oclusiva. Tema 12 de l'aula virtual 

La tasca té dues parts 

primera part: llegir la pàgina 85 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "Introducció a 
la tercera declinació".A continuació fer 
l'activitat 1 de la mateixa pàgina 85 en un 
document de text en format open office, 
word o pdf. 

segona part: llegir la pàgina 86 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "3a declinació 
temes en consonant oclusiva". 

A continuació en el mateix document de 
text de la primera part realitzar l'activitat 
5 de la pàgina 87 

 



La data límit per completar la Tasca és el 
divendres dia 10 d'abril. 
 

Iniciació a 
l'activitat 
emprenedor
a i 
empresarial 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 3 d´abri 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 8 d´abril. 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques. 

 

Anglès 
Maria Àngels: Activitats dels llibre de text, 
un pic per setmana es fa classe online. 
L’assistència és obligatòria. 
 
Xisca: 
Entrega activitat Frankenstein.(30 març) 
Sessió1: Presentació vocab: “ Nature’s 
Lovers”  Student’s book ex 2,3 pag 84. 
 
Sessió 2: 
EXplicació revisió conditional 0,1  
SB pag 84, 85 més activitats  del 
workbook. 
 

Maria Àngels:  
sessió 7/04 classe online. 2n i 3r 
condicionals. WB. p 58/59 act 1-5 
Feina Pasqua. Fer un vídeo 
 
Xisca Serra 

1.Entrega de “Nature’s lovers 
corner” 
2.Introduccion “zero, first and 
time clauses” 
Student’s activities page 85: 
ex 7,8,9 
workbook activities 
3.video explicatiu i song 

 
 
 
 
 

 
 



Biologia i 
geologia 

-Continuar amb el treball assignat 
-Entregar per gmail la feina feta 
(divendres 3) 

-Entregar el treball (per moodle) i la       
infografia (per mail) el dilluns 6. 
-Visionar totes les infografies dels     
companys i fer la seva valoració      
(formulari google) fins divendres 10 

 

Matemàtiqu
es d' 
ensenyamen
ts 
acadèmics 

Fer la fitxa que us han fet arribar de 
trigonometria, i entregar-me-la abans del 
següent dilluns a 
jbatle@iescanpeublanc.cat  

Encetarem el tema de geometria analitica      
i us proposare problemes. 

 

Tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació  

 MOODLE: 
- Aprendre a trobar errades als nostres 
programes (veure el vídeo “DEPURAR 
UN PROGRAMA”) 
- Fer un programa tipus “EL MEU 
LABERINT”,seguint les instruccions del 
vídeotutorial (moodle) 
 
Termini entrega: 3 d’abril 

MOODLE; 
- Aprendre a emprar 
VARIABLES als programes 
(videotutorial) 
- Millorar el programa 
“LABERINT” introduint 
variables (veure vídeo al 
moodle) i personalitzar-lo. 
 
 
Termini entrega: 10 d’abril 

Matemàtiqu
es aplicades 
( flexibles  A 
i B) 

31/03 videoconferència ( 09.50h - 
10:45h) per explicar taula de freqüències. 
Enviaré un pdf amb instruccions pas a 
pas de com fer la taula i exercicis al 
Classroom que han d’entregar dia 02/04 
per correu electrònic. 
03/04 videoconferència (11:05h - 12:00h) 
per explicar gràfics. Enviaré exercicis al 
Classroom i els han d’entregar dia 06/04 
per correu electrònic. 
 
Alumnes ACI seguir amb el DOSSIER. 

06/04 entrega d’exercicis per correu. 
06/04 Videoconferència (10:30h - 11:30h) 
per explicar paràmetres de centralització, 
paràmetres de dispersió i paràmetres de 
posició. Enviaré un pdf amb instruccions 
pas a pas de com fer els paràmetres i 
exercicis al Classroom que han 
d’entregar dia 20/04 pel mateix canal. 
 
Alumnes ACI se’ls enviarà la correcció 
per correu electrònic. 
 

 

mailto:jbatle@iescanpeublanc.cat


Ciències 
aplicades a 
l'activitat 
professional  

Emplenar taula sobre tres tipus de 
contaminació que tenen penjada al 
moodle. Quan l’acabin, han d’enviar-la en 
format pdf. Tenen fins el 19 abril 

Continuar amb la taula de contaminació  

Valors ètics 
La democràcia com estil de vida: el 
compromís amb el bé comú. Entregar 
les activitats via classroom. Data 
d’entrega dia 3 d’abril. 

La democràcia com estil de vida: Les 
amenaces d’una globalització sense 
control. Entregar les activitats via 
classroom. Data d’entrega dia 8 
d’abril. 

 

Llengua 
catalana i 
literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualitzau l'adaptació cinematogràfica 
de l'obra teatral El cafè de la Marina de 
J.M. DE SEGARRA. Us recoman que 
cliqueu l'opció dels subtítols així us serà 
més fàcil seguir el text de l'obra. 
A continuació anau fent les activitats 
relacionades amb la comprensió oral i el 
llenguatge del text. Heu de fer les 
activitats editant la vostra còpia. 
 
CORRECCIÓ 
 
TENIU LES TASQUES PENJADES AL 
CLASSROOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASCA LECTURA + BOOKTUBE 
 
Anotau-vos apuntant a la graella 
LECTURA 3a AVALUACIÓ. 
 
Podeu començar a fer la lectura; 
sempre tenint en compte que cal 
prendre notes per tenir material 
suficient per planificar el booktube. 
 
Instruccions més concretes al 
Classroom  
 
Data límit de l’exposició: 4 de maig. 
 
QUI TENGUI TASQUES 
ENDARRERIDES POT APROFITAR 
LES VACANCES PER POSAR-SE 
AL DIA.  
 
 
 
DIMARTS 7/04  A LES  11HORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRUP 
FLEXIBLE 4 
A/B 

Qüestionari sobre “LES 
AVANTGUARDES” CLASSROOM. 
 
 

TEST/PROVA DE REPÀS 
NOUCENTISME I AVANTGUARDES. 
CLASSROOM 

Resum dels capítols llegits 
LA VISITA D’UN 
INSPECTOR. 
CLASSROOM 
 

Arts 
escèniques i 
dansa 

Vídeo Sant Jordi Cartell pel·lícula  

Filosofia 
Teories Ètiques: dues classes 
setmanals amb formularis per lliurar 
abans de dia 6 d’abril. 

  

Llengua 
castellana i 
literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dia 30-Deures a realitzar fins a dia 
31 de març. 
 

- Creación de nuevos 
significados ( metáfora y 
metonimia ).Pág. 260, 
ej1,2,4,5,6- 

-  
-Dia 31-Deures a realitzar fins a dia 
1 d´abril. 
-Las Grafías b,v,g y j. Pág. 261 , ej. 
1, 2, 3 y pág. 274, ej. 3, 4.( nivel I ) 
 
-Dia 2 -Deures a realitzar fins a dia 
3 de març. 
-La Valoración de las palabras: tabú 
y eufemismos. Pág. 284, ej.1, 3. Pág. 
298, ej. 2  ( nivel I) 

Dia 6  d´abril rebran un correu amb 
indicacions i un power point per a 
treballar la lectura LA CASA DE 
BERNARDA ALBA, Federico García 
Lorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 24 d´abril faran un 
formulari per correu 
electrònic per pujar nota al 
examen de lectura que 
faran quan s´incorporin. 



Lengua 
Castellana y 
Literatura  

flexibles 
(ABC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Seguir leyendo libro de lectura 3r 
trimestre “La Casa de Bernarda Alba”. 
 
06/04 Hacer comprensión lectora pág 
101 y hacer ejercicios en el libro pág 102 
y 103; 1, 2, 3,4,5, 8, 9, 10, 11, 13. 
Entregar por correo el 07/04 
 
07/04 leer pág 104 y 105; hacer ejercicios 
1 y 2. Entregar día 20 por correo. 
 
Elaborar una exposición con PPT sobre 
el cambio climático (enviaré guión en 
CLASSROOM). Fecha de entrega 20/04 
por el mismo canal. 
 
Alumnado ACI, leer comprensión lectora 
enviada por correo. 
 

Tecnologia 
Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Control i robòtica. 

Miniunitat Robot mòbil: 

- Realitzar la "versió dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al moodle. 

 Data límit dia d’entrega: dissabte dia 04 

Entregar el qüestionari final de robòtica  
al moodle. 
 
Data límit d’entrega: dimecres dia 08 
d’abril, a les 20 hores. 

Moodle - Tema 11 

Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Electrònica digital. 

Mini unitat Introducció: 

- Realitzar la "versió 
dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al 



d’abril, a les 20 hores). 

 

moodle. 

 Data límit dia d’entrega: 
dissabte dia 25 d’abril. 

Alemany 
Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Aneu al BLOG 
4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 
d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Religió 
catòlica 

Escull una Religió d’entre les següents i 
fes un treball, a entregar al retorn de 
classe ordinari; Hinduisme, Budisme, 
Taoisme, Confucianisme. 
Recorda que un treball a de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions.Per dubtes: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 

Abans de Pasqua, em podeu enviar 
alguna constància de la feina que heu 
fet. Data màxima: dimecres 8 d’Abril. 
 
Es cert que vaig dir d’entregar al retorn, 
però sabeu que el retorn és incert, pel 
que hem de canviar criteris: demostrau 
una mica de feina abans del dia 8 
d’Abril. 
 M’enviau el que tingueu al correu 
assenyalat al final. 
 
Heu fet una de les religions 
assenyalades. Ara us demano una cosa, 
per passat Pasqua: una altra de les 
religions assenyalades. Quina? 
Si no l’heu fet, feu el “Confucianisme”. 
Diuen que a Xina hi hagut menys morts 
que altres llocs perquè allà es té una 
conciencia social molt forta, que és 
herència del “Confucianisme”. 
 
Si ja l’heu feta, feu l’altra religió xinesa, 
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que és el “Taoisme”. 
 
Recorda que un treball ha de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions. 
 
Per dubtes i per entregues de tasques: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 
Classroom; 
27cxrew 
 

Física i 
química 

Maria Darder: 
- Continuar amb exercicis de MRU i 
MRUA. 
Isabel Queralt: 
-Realitzar pràctica MRU o MRUA, 
grabar-la i entregar-la junt amb els 
resultats obtinguts (gràfic) i comentaris. 
Tenen fins dia 19 abril 

Isabel Queralt: 
-Continuar amb la pràctica de MRU o 
MRUA 
Fitxa repàs cinemàtica 
 
Maria Darder: 
- Exercicis de repàs de MRU i MRUA. 
Disseny d’una experiència per a la 
determinació experimental d’un tipus de 
moviment. 

 

Educació 
plàstica, 
visual i 
audiovisual  

-Il·lustració d’un fragment literari amb 
tècnica lliure 
-Fotografia: activitat “documenta el 
paisatge des de casa teva” 

-Fotografia: recreació personal d’obra 
pictòrica o fotogràfica 

Lliurament treball Noves 
Tendències Artístiques. 
Instruccions i terminis a 
classroom (24 abril) 

Cultura 
científica 

Es penjarà la tasca d’aquesta setmana al 
moodle. 
Resolució de dubtes i entrega al correu 
pilarcpb2014@gmail.com . 
Data d’entrega: 3 d’abril 

Entregar les tasques pendents amb data 
límit de 8 d’abril. 
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4t d'educació secundària obligatòria - C 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 30 març - 3 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 6 - 8 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 20 - 24 abril. 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents aplicats 

Fitxa probabilitat Entrega 3/04 Qüestionari estadística i probabilitat al 
classroom. 

 

Geografia i 
història 

S’han de finalitzar les activitats 
encomanades la setmana passada i 
enviar-les per correu electrònic a 
miguelonmenorquin@yahoo.es 
 
La data de lliurament és 4 d’abril de 
2020. 

Els nous continguts i activitats 
programats s’enviaran per correu 
electrònic a l’alumnat després de les 
vacances de Pasqua. 
 
Aquelles persones que encara no han 
lliurat les tasques encomanades amb 
anterioritat (dossier) tenen fins a dia 10 
d’abril per fer-ho. Després d’aquesta 
data, la feina no lliurada rebrà una 
qualificació negativa. 
 
BONES VACANCES I CUIDAU-VOS 
MOLT! 

 

Llatí 
Estudiar pàgines del llibre de text 
129-130-131 que es troben al Tema 8 del 
llibre de l’aula virtual. Seguidament visitar 
els enllaços del Tema 8.  
Completar qüestionari “Els Gladiadors”. 

Tasca la tercera declinació. Temes en 
oclusiva. Tema 12 de l'aula virtual 

La tasca té dues parts 

primera part: llegir la pàgina 85 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "Introducció a 
la tercera declinació".A continuació fer 
l'activitat 1 de la mateixa pàgina 85 en un 
document de text en format open office, 
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word o pdf. 

segona part: llegir la pàgina 86 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "3a declinació 
temes en consonant oclusiva". 

A continuació en el mateix document de 
text de la primera part realitzar l'activitat 
5 de la pàgina 87 

La data límit per completar la Tasca és el 
divendres dia 10 d'abril. 
 

Educació 
física 

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre mots encreuats esportiu. 
Realització d’un trivial d’activitat física. 
Data d’entrega: a finals de setmana. 

- Seguir fent les rutines 
d’entrenament. 

- Resoldre enigmes d’esports. 
- Resoldre TRIVIAL D’ESPORTS. 

Data d’entrega:  fins a dia 8 d’abril. 
SI ALGÚ TÉ FEINES ENDARRERIDES 
O NA HA FET CAP FEINA ENCARA, 
POT FER-LES DURANT PASQUA I 
QUAN COMENCEM DIA 20 D’ABRIL, 
ESTARÀ AL DIA. 
BONES VACANCES!!!. 

 

Anglès 
Xisca: 
Sessió: 1 
Entrega activitats “Frankenstein”. 
Presentació vocabulary:  “Nature lover’s 
corner.” EX 2,3 pag84. 
Sessió 2: 
Explicació/ revisió conditional 0,1 SB pag 
84, 85. Més fer activitats workbook. 
 
Jaume Cánaves 
Tasques penjades dia 30 
READING: NATURE LOVER’S CORNER 

Xisca Serra 
Entrega de “Nature’s lovers 
corner” 
Introduccion “zero, first and  time 
clauses” 
Student’s activities page 85: 
ex 7,8,9 
workbook activities 
video explicatiu i song 

 
Jaume Cánaves: 
GRAMMAR: CONDITIONALS 

 



Llegir el text i fer les activitats 1, 2, 3, 4 
de la pàgina 84 del student’s 
LISTENING: LLAMAS 
Escoltar l’audio i fer les activitats 
penjades al classroom 
 
Tasques penjades dia 1 
GRAMMAR: ZERO AND FIRST 
CONDITIONAL 
Asistir a la clase virtual o veure el vídeo i 
fer activitats 7, 8, 9, 10 de la pàgina 85 
del student’s. 
Entrega: 5 d’abril a les 00:00 

Fer activitats de repàs dels condicionals: 
workbook pàgina 56 ex. 1 (grammar), pag. 57 
ex. 2, 3, 4. pag. 59 ex. 2, 3, 4, 5 
Entrega: abans de divendres 10 

Economia 
Treballam el tema de Salut financera. 
Tenen penjat al classroom uns exercicis 
de repàs dels deutes i del darrer apartat 
del tema, les assegurances. 
Tots els exercicis acompanyats de la 
teoria per poder-los resoldre i de videos 
explicatius dels conceptes nous. 
-Activitats sobre els deutes: 1,2,3,4, 
-Activitats sobre préstecs: 1,2 
-Simulador càlcul de la quota d´un 
préstec: preguntes 1-4 
-El contracte d´assegurança: activitats 
1-6 
 
Data d´entrega 3 d´abril. 

Treballam el tema de Salut financera. 
Tenen penjat al classroom uns exercicis 
de repàs dels deutes i del darrer apartat 
del tema, les assegurances. 
Tots els exercicis acompanyats de la 
teoria per poder-los resoldre i de videos 
explicatius dels conceptes nous. 
-Activitats sobre els deutes: 1,2,3,4, 
-Activitats sobre préstecs: 1,2 
-Simulador càlcul de la quota d´un 
préstec: preguntes 1-4 
-El contracte d´assegurança: activitats 
1-6 
 
Data d´entrega 8 d´abril 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques 

 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents 

Document amb les respostes dels 
deures anteriors. 
Fitxeta amb més exercicis 

Document amb les respostes dels 
deures anteriors. Entrega foto, dilluns 
6/04/20 

 



acadèmics d’equacions de la recta, per treballar 
vector director, punt de la recta i 
pendent. 
 Entrega foto, dimecres 1/04/20. 
 
Donar FITXA REPÀS de geometria amb 
les respostes. 
 
Document amb les respostes dels 
deures anteriors. 
Document amb explicacions i 
exemples de paral·lisme i 
perpendicularitat. Ex. 3, 4 pàg 174 
(paral·lelisme); ex. 6, 7 pàg 175 
(perpendicularitat)  Entrega foto, 
divendres 3/04/20 
 

 
Acabar FITXA DE REPÀS. 
 
Possible proveta pel classroom. 

Biologia i 
geologia 

-Continuar amb el treball assignat 
-Entregar per gmail la feina feta 
(divendres 3) 

-Entregar el treball (per moodle) i la       
infografia (per mail) el dilluns 6. 
-Visionar totes les infografies dels     
companys i fer la seva valoració      
(formulari google) fins divendres 10 

 

Tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació 

 MOODLE: 
- Aprendre a trobar errades als nostres 
programes (veure el vídeo “DEPURAR 
UN PROGRAMA”) 
- Fer un programa tipus “EL MEU 
LABERINT”,seguint les instruccions del 
vídeotutorial (moodle) 
 
Termini entrega: 3 d’abril 

MOODLE; 
- Aprendre a emprar 
VARIABLES als programes 
(videotutorial) 
- Millorar el programa 
“LABERINT” introduint 
variables (veure vídeo al 
moodle) i personalitzar-lo. 
 
 



Termini entrega: 10 d’abril 

Ciències 
aplicades a 
l'activitat 
professional 

Emplenar taula sobre tres tipus de 
contaminació que tenen penjada al 
moodle. Quan l’acabin, han d’enviar-la en 
format pdf. Tenen fins el 19 abril 

Continuar amb la taula de contaminació  

Llengua 
catalana i 
literatura  

Visualitzau l'adaptació cinematogràfica 
de l'obra teatral El cafè de la Marina de 
J.M. DE SEGARRA. Us recoman que 
cliqueu l'opció dels subtítols així us serà 
més fàcil seguir el text de l'obra. 
A continuació anau fent les activitats 
relacionades amb la comprensió oral i el 
llenguatge del text. Heu de fer les 
activitats editant la vostra còpia. 
 
CORRECCIÓ 
 
TENIU LA TASCA PENJADA AL 
CLASSROOM 

TASCA LECTURA + BOOKTUBE 
 
Anotau-vos apuntant a la graella 
LECTURA 3a AVALUACIÓ. 
 
Podeu començar a fer la lectura; 
sempre tenint en compte que cal 
prendre notes per tenir material 
suficient per planificar el booktube. 
 
Instruccions més concretes al 
Classroom  
 
Data límit de l’exposició: 4 de maig. 
 
QUI TENGUI TASQUES 
ENDARRERIDES POT APROFITAR 
LES VACANCES PER POSAR-SE 
AL DIA.  
 

 

Filosofia 
Teories Ètiques: dues classes 
setmanals amb formularis per lliurar 
abans de dia 6 d’abri 

  

Valors ètics 
La democràcia com estil de vida: el 
compromís amb el bé comú. Entregar 

La democràcia com estil de vida: Les 
amenaces d’una globalització sense 

 



les activitats via classroom. Data 
d’entrega dia 3 d’abril. 

control. Entregar les activitats via 
classroom. Data d’entrega dia 8 
d’abril. 

Arts 
escèniques i 
dansa 

Vídeo Sant Jordi Cartell pel·lícula  

Llengua 
castellana i 
literatura  

Miércoles 1 abril: enlace para trabajar 
sintaxis 

- miércoles 8: Presentación 
power point, prezi etc… del 
Modernismo y la Gen. del 98 

- Dia 6 recibirán un correo con      
un power point de La casa de       
Bernarda Alba. Deben ir    
leyendo el libro 

-Día 24 deberán entregar    
un formulario con   
preguntas de la lectura    
leída.  

Tecnologia 
Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Control i robòtica. 

Miniunitat Robot mòbil: 

- Realitzar la "versió dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al moodle. 

 Data límit dia d’entrega: dissabte dia 04 
d’abril, a les 20 hores). 

 

Entregar el qüestionari final de robòtica  
al moodle. 
 
Data límit d’entrega: dimecres dia 08 
d’abril, a les 20 hores. 

Moodle - Tema 11 

Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Electrònica digital. 

Mini unitat Introducció: 

- Realitzar la "versió 
dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al 
moodle. 

 Data límit dia d’entrega: 
dissabte dia 25 d’abril. 

Alemany 
Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha Aneu al BLOG 



instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 
d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Religió 
catòlica 

Escull una Religió d’entre les següents i 
fes un treball, a entregar al retorn de 
classe ordinari; Hinduisme, Budisme, 
Taoisme, Confucianisme. 
Recorda que un treball a de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions.Per dubtes: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 

Abans de Pasqua, em podeu enviar 
alguna constància de la feina que heu 
fet. Data màxima: dimecres 8 d’Abril. 
 
Es cert que vaig dir d’entregar al retorn, 
però sabeu que el retorn és incert, pel 
que hem de canviar criteris: demostrau 
una mica de feina abans del dia 8 
d’Abril. 
 M’enviau el que tingueu al correu 
assenyalat al final. 
 
Heu fet una de les religions 
assenyalades. Ara us demano una cosa, 
per passat Pasqua: una altra de les 
religions assenyalades. Quina? 
Si no l’heu fet, feu el “Confucianisme”. 
Diuen que a Xina hi hagut menys morts 
que altres llocs perquè allà es té una 
conciencia social molt forta, que és 
herència del “Confucianisme”. 
 
Si ja l’heu feta, feu l’altra religió xinesa, 
que és el “Taoisme”. 
 
Recorda que un treball ha de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions. 
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Per dubtes i per entregues de tasques: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 
Classroom; 
27cxrew 
 

Física i 
química 

Maria Darder: 
- Continuar amb exercicis de MRU i 
MRUA. 
Isabel Queralt: 
-Realitzar pràctica MRU o MRUA, 
grabar-la i entregar-la junt amb els 
resultats obtinguts (gràfic) i comentaris. 
Tenen fins dia 19 abril 
 

Isabel Queralt: 
-Continuar amb la pràctica de MRU o 
MRUA 
Fitxa repàs cinemàtica 
 
Maria Darder: 
- Exercicis de repàs de MRU i MRUA. 
Disseny d’una experiència per a la 
determinació experimental d’un tipus de 
moviment. 
 

 

Cultura 
científica 

Es penjarà la tasca d’aquesta setmana al 
moodle. 
Resolució de dubtes i entrega al correu 
pilarcpb2014@gmail.com . 
Data d’entrega: 3 d’abril 

Entregar les tasques pendents amb data 
límit de 8 d’abril. 

 

Educació 
plàstica, 
visual i 
audiovisual  

-Il·lustració d’un fragment literari amb 
tècnica lliure 
-Fotografia: activitat “documenta el 
paisatge des de casa teva” 

-Fotografia: recreació personal d’obra 
pictòrica o fotogràfica 

Lliurament treball Noves 
Tendències Artístiques. 
Instruccions i terminis a 
classroom (24 abril) 

4t d'educació secundària obligatòria - D 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 30 març - 3 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 6 - 8 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 20 - 24 abril. 
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Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents aplicats 

Grup d’aplicades: Fitxa probabilitat 
Entrega 3/04 
 
 

Qüestionari estadística i probabilitat al 
classroom. 

 

Geografia i 
història 

Tasques al classroom:  
 
- Visualitzar vídeo de la Restauració 
 
- Llegir apartats de la Restauració del 
llibre 
 
- Realitzar fitxa-dossier amb preguntes 
de les principals característiques de la 
Restauració Borbònica 
 
 
 

Tasques al classroom:  
 
- Visualitzar vídeo de la Restauració 
 
- Llegir apartats de la Restauració del 
llibre 
 
- Realitzar fitxa-dossier amb preguntes de 
les principals característiques de la 
Restauració Borbònica 

Tasques: 
 
- Gravar un audio i un vídeo 
amb els treballs de la  IGM, 
Període d’Entreguerres i 
IIGM. 
 
El material d’aquest nou 
treball està al Moodle. Les 
instruccions al classroom 

Llatí 
Estudiar pàgines del llibre de text 
129-130-131 que es troben al Tema 8 del 
llibre de l’aula virtual. Seguidament visitar 
els enllaços del Tema 8.  
Completar qüestionari “Els Gladiadors”. 

Tasca la tercera declinació. Temes en 
oclusiva. Tema 12 de l'aula virtual 

La tasca té dues parts 

primera part: llegir la pàgina 85 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "Introducció a 
la tercera declinació".A continuació fer 
l'activitat 1 de la mateixa pàgina 85 en un 
document de text en format open office, 
word o pdf. 

segona part: llegir la pàgina 86 del llibre 
i visualitzar el video tutorial "3a declinació 
temes en consonant oclusiva". 

A continuació en el mateix document de 
text de la primera part realitzar l'activitat 
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La data límit per completar la Tasca és el 
divendres dia 10 d'abril. 
 

Educació 
física 

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre mots encreuats esportiu. 
Realització d’un trivial d’activitat física. 
Data d’entrega: a finals de setmana. 

- Seguir fent les rutines 
d’entrenament. 

- Resoldre enigmes d’esports. 
- Resoldre TRIVIAL D’ESPORTS. 

Data d’entrega:  fins a dia 8 d’abril. 
SI ALGÚ TÉ FEINES ENDARRERIDES 
O NA HA FET CAP FEINA ENCARA, 
POT FER-LES DURANT PASQUA I 
QUAN COMENCEM DIA 20 D’ABRIL, 
ESTARÀ AL DIA. 
BONES VACANCES!!!. 

 

Iniciació a 
l'activitat 
emprenedor
a i 
empresarial 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 3 d´abri 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 8 d´abril. 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques. 

 

Anglès 
Xisca  
Sessió: 1 
Entrega activitats “Frankenstein”. 
Presentació vocabulary:  “Nature lover’s 
corner.” EX 2,3 pag84. 

GRUP PEDRONA 
- COMPROVAR SI QUEDA 

ALGUNA TASCA PENDENT I 
ENTREGAR-LA PER 
CLASSROOM 

 



Sessió 2: 
Explicació/ revisió conditional 0,1 SB pag 
84, 85. Més fer activitats workbook. 
 
PEDRONA’S STUDENTS: setmana del 
30 de Març al 5 Abril 
- Students’ book listening unit 4 page 
67 ex. 16 and 17. Cada alumne té 
l’audio penjat al classroom del grup. 
-Mòdul 5 :Pàgina 84 Plant power. 
Vocabulari. activitats 1, 2, 3 i 4. 
entregar a través de classroom 
- Mòdul 5: Gramàtica, pàgina 85 
activitats 6, 7, 8, 9 i 10 
Els alumnes tenen un glosari i un 
apèndix gramatical a l workbook i 
saben que em poden contactar via 
classroom , gmail o wasap en cas de 
dubte o necessitat. 
- Gravació d’un vídeo d’entre 1 i 2 
minuts en el que donaran resposta a 
un tema que els inquieti o interessi. A 
través del classroom s’els hi ha 
aportat algunes idees però ells són 
lliures de triar el tema que els faci 
sentir més segurs i còmodes a l’hora 
de comunicar. 
 

- ES RECOMANA LLEGIR 
ALGUN LLIBRE EN ANGLÈS, 
POT ESSER LLEGIR DE BELL 
NOU THE CURIOUS  CASE OF 
BENJAMIN BUTTON 

- ELS ALUMNES QUE DISPOSIN 
DE NETFLIX O ALGUNA 
PLATAFORMA DIGITAL 
PODEN VEURE  LA 
PEL-LÍCULA DE BENJAMIN 
BUTTON EN VERSIÓ 
ORIGINAL 

- FER LES DUES PRIMERES 
PÀGINES DEL MÒDUL 5 DEL 
WORKBOOK CORRESPONENT 
AL VOCABULARI I 
GRAMÀTICA DEL STUDENT’S 
BOOK QUE VAREN 
TREBALLAR LA SETMANA 
PASSADA 

 

Economia 
Treballam el tema de Salut financera. 
Tenen penjat al classroom uns exercicis 
de repàs dels deutes i del darrer apartat 
del tema, les assegurances. 
Tots els exercicis acompanyats de la 
teoria per poder-los resoldre i de videos 
explicatius dels conceptes nous. 
-Activitats sobre els deutes: 1,2,3,4, 
-Activitats sobre préstecs: 1,2 

Treballam el tema de Salut financera. 
Tenen penjat al classroom uns exercicis 
de repàs dels deutes i del darrer apartat 
del tema, les assegurances. 
Tots els exercicis acompanyats de la 
teoria per poder-los resoldre i de videos 
explicatius dels conceptes nous. 
-Activitats sobre els deutes: 1,2,3,4, 
-Activitats sobre préstecs: 1,2 

 



-Simulador càlcul de la quota d´un 
préstec: preguntes 1-4 
-El contracte d´assegurança: activitats 
1-6 
 
Data d´entrega 3 d´abril. 

-Simulador càlcul de la quota d´un 
préstec: preguntes 1-4 
-El contracte d´assegurança: activitats 
1-6 
 
Data d´entrega 8 d´abril 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques. 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents 
acadèmics 

Entregar la fitxa de repàs de geometria 
analítica dimarts 31/03 
Començar la fitxa de repàs de 
trigonometria per entregar dia 8/04 
Divendres 3/04 videoconferència a les 
11h per resoldre dubtes 

Continuar amb la fitxa de geometria per 
entregar 8/04.  
Dubtes a través de email. 
Questionari de geometria analítica dia 8 
d’abril. 

 

Biologia i 
geologia 

-Continuar amb el treball assignat 
-Entregar per gmail la feina feta 
(divendres 3) 

-Entregar el treball (per moodle) i la       
infografia (per mail) el dilluns 6. 
-Visionar totes les infografies dels     
companys i fer la seva valoració      
(formulari google) fins divendres 10 

 

Tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació 

Veure tutorials Audacity i fer 
Pràctica 2 AUDACITY: Captura d’audio 

 
Entrega pràctica 2 AUDACITY: Captura 
d’audio 

 

Ciències 
aplicades a 
l'activitat 
professional 

Emplenar taula sobre tres tipus de 
contaminació que tenen penjada al 
moodle. Quan l’acabin, han d’enviar-la en 
format pdf. Tenen fins el 19 abril 

Continuar amb la taula de contaminació  



Llengua 
catalana i 
literatura 

Acabar de mirar la pel·lícula “El cafè de 
la Marina” a TV3 a la carta i després fer 
el qüestionari que hi ha penjat al 
classroom. 

 Llibre de lectura La visita 
d’un inspector 

Valors ètics 
La democràcia com estil de vida: el 
compromís amb el bé comú. Entregar 
les activitats via classroom. Data 
d’entrega dia 3 d’abril. 

La democràcia com estil de vida: Les 
amenaces d’una globalització sense 
control. Entregar les activitats via 
classroom. Data d’entrega dia 8 
d’abril. 

 

Arts 
escèniques i 
dansa 

Vídeo Sant Jordi Cartell pel·lícula  

Filosofia 
Teories Ètiques: dues classes 
setmanals amb formularis per lliurar 
abans de dia 6 d’abri 

  

Llengua 
castellana i 
literatura 

CORREU I DRIVE 
 
-Dia 30 de març a entregar dia 31 
de març. 

- Creación de nuevos 
significados ( metáfora y 
metonimia ).Pág. 260, 
ej1,2,4,5,6- 

 
-Dia 31 de març a entregar dia 1 
d´abril. 
-Las Grafías b,v,g y j. Pág. 261 , ej. 
1, 2, 3 y pág. 274, ej. 3, 4.( nivel I ) 

Dia 6  d´abril rebran un correu amb 
indicacions i un power point per a 
treballar la lectura LA CASA DE 
BERNARDA ALBA, Federico García 
Lorca. 
 
 

Dia 24 d´abril faran un 
formulari per correu 
electrònic per pujar nota al 
examen de lectura que 
faran quan s´incorporin. 



 
-Dia 1 d´abril a  entregar dia 2 
d´abril. 
 
-La Valoración de las palabras: tabú 
y eufemismos. Pág. 284, ej.1, 3. Pág. 
298, ej. 2  ( nivel I) 
 
 
 

Tecnologia 
Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Control i robòtica. 

Miniunitat Robot mòbil: 

- Realitzar la "versió dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al moodle. 

 Data límit dia d’entrega: dissabte dia 04 
d’abril, a les 20 hores). 

 

Entregar el qüestionari final de robòtica  
al moodle. 
 
Data límit d’entrega: dimecres dia 08 
d’abril, a les 20 hores. 

Moodle - Tema 11 

Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Electrònica digital. 

Mini unitat Introducció: 

- Realitzar la "versió 
dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al 
moodle. 

 Data límit dia d’entrega: 
dissabte dia 25 d’abril. 

Religió 
catòlica 

Escull una Religió d’entre les següents i 
fes un treball, a entregar al retorn de 
classe ordinari; Hinduisme, Budisme, 
Taoisme, Confucianisme. 
Recorda que un treball a de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 

Abans de Pasqua, em podeu enviar 
alguna constància de la feina que heu 
fet. Data màxima: dimecres 8 d’Abril. 
 
Es cert que vaig dir d’entregar al retorn, 
però sabeu que el retorn és incert, pel 

 



tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions.Per dubtes: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 

que hem de canviar criteris: demostrau 
una mica de feina abans del dia 8 
d’Abril. 
 M’enviau el que tingueu al correu 
assenyalat al final. 
 
Heu fet una de les religions 
assenyalades. Ara us demano una cosa, 
per passat Pasqua: una altra de les 
religions assenyalades. Quina? 
Si no l’heu fet, feu el “Confucianisme”. 
Diuen que a Xina hi hagut menys morts 
que altres llocs perquè allà es té una 
conciencia social molt forta, que és 
herència del “Confucianisme”. 
 
Si ja l’heu feta, feu l’altra religió xinesa, 
que és el “Taoisme”. 
 
Recorda que un treball ha de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions. 
 
Per dubtes i per entregues de tasques: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 
Classroom; 
27cxrew 
 

Alemany 
Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Aneu al BLOG 4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 
 

Aneu al BLOG 
4esokardsverds. Hi ha 
instruccions fins al 24 
d’abril 
Enviar les tasques a 
cfrau@iescanpeublanc.cat 

mailto:jgarau@iescanpeublanc.cat
mailto:jgarau@iescanpeublanc.cat
mailto:cfrau@iescanpeublanc.cat
mailto:cfrau@iescanpeublanc.cat
mailto:cfrau@iescanpeublanc.cat


 

Educació 
plàstica, 
visual i 
audiovisual 

-Il·lustració d’un fragment literari amb 
tècnica lliure 
-Fotografia: activitat “documenta el 
paisatge des de casa teva” 

-Fotografia: recreació personal d’obra 
pictòrica o fotogràfica 

Lliurament treball Noves 
Tendències Artístiques. 
Instruccions i terminis a 
classroom (24 abril) 

Física i 
química 

Maria Darder: 
- Continuar amb exercicis de MRU i 
MRUA. 
Isabel Queralt: 
-Realitzar pràctica MRU o MRUA, 
grabar-la i entregar-la junt amb els 
resultats obtinguts (gràfic) i comentaris. 
Tenen fins dia 19 abril 
 

Isabel Queralt: 
-Continuar amb la pràctica de MRU o 
MRUA 
Fitxa repàs cinemàtica 
 
Maria Darder: 
- Exercicis de repàs de MRU i MRUA. 
Disseny d’una experiència per a la 
determinació experimental d’un tipus de 
moviment. 
 

 

Cultura 
científica 

Es penjarà la tasca d’aquesta setmana al 
moodle. 
Resolució de dubtes i entrega al correu 
pilarcpb2014@gmail.com . 
Data d’entrega: 3 d’abril 

Entregar les tasques pendents amb data 
límit de 8 d’abril. 

 

4t d'educació secundària obligatòria - E 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 30 març - 3 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 6 - 8 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 20 - 24 abril. 

Matemàtiqu
es 
d'ensenyam
ents aplicats 

PROJECTE D’ESTADíSTICA: 
Presentar exemples de variables 
estadístiques dels tres tipus i recollida de 
dades entre els mateixos alumnes. 
 

Gravació d’un vídeo amb la presentació 
del projecte dimecres 8/04/20. 
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Càlcul de les taula de freqüències i 
paràmetres de cada una de les variables. 
 
Gràfic corresponent a cada una de les 
variables. 
 
Presentació del projecte divendres 
3/04/20. 

Geografia i 
història  

S’han de finalitzar les activitats 
encomanades la setmana passada i 
enviar-les per correu electrònic a 
miguelonmenorquin@yahoo.es 
 
La data de lliurament és 4 d’abril de 
2020. 

Els nous continguts i activitats 
programats s’enviaran per correu 
electrònic a l’alumnat després de les 
vacances de Pasqua. 
 
Aquelles persones que encara no han 
lliurat les tasques encomanades amb 
anterioritat (dossier) tenen fins a dia 10 
d’abril per fer-ho. Després d’aquesta 
data, la feina no lliurada rebrà una 
qualificació negativa. 
 
BONES VACANCES I CUIDAU-VOS 
MOLT! 

 

Iniciació a 
l'activitat 
emprenedor
a i 
empresarial  

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 3 d´abri 

Tema 8: L´Àrea de producció, comercial i 
el màrqueting. 
-LLegir el texte: “Té el teu gust” i 
respondre a les preguntes. 
-Llegir els apartats 1 i 2 del tema i fer les 
activitats: 
-Pàgina 123: activitats 1, 2, 3. 
-Pàgina 125: 4,5. 
-Pàgina 130-131: 1,3,10,12,13,14 
 
Data d´entrega 8 d´abril. 
 
Els he allargat el plaç d´entrega de les 
tasques. 
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Educació 
física 

Seguir fent les rutines d’entrenament. 
Resoldre enigmes d’esports. 
Resoldre mots encreuats esportiu. 
Realització d’un trivial d’activitat física. 
Data d’entrega: a finals de setmana. 

- Seguir fent les rutines 
d’entrenament. 

- Resoldre enigmes d’esports. 
- Resoldre TRIVIAL D’ESPORTS. 

Data d’entrega:  fins a dia 8 d’abril. 
SI ALGÚ TÉ FEINES ENDARRERIDES 
O NA HA FET CAP FEINA ENCARA, 
POT FER-LES DURANT PASQUA I 
QUAN COMENCEM DIA 20 D’ABRIL, 
ESTARÀ AL DIA. 
BONES VACANCES!!!. 

 

Anglès 
SESSION 4: READING "Changing    
Environment, Changing World" (30    
marzo) 
1) Read and listen "Changing     
Envinronment, Changing World" pages    
46-47 (New Action 4) or pages 44-45       
(Action 4). Underline new words and look       
them up on   
https://www.wordreference.com/. Write  
the meaning.  
2) Do activities 3, 4, 5, 6. 
3) Check the activities.  
4) Send the activities  
 
SESSION 5: Present and Past Passive      
(II) (31 marzo) 
 
1) SB page 49 (New Action 4) or 47         
(Action 4) ex. 6, 7 and 11.  
2) Prepare SB page 49 (New Action 4) or         
47 (Action 4) ex. 9 and 10 for video         
lesson.  
3) Check you homework in 1) 
4) Send your exercises in 1) after       
correcting them.  
 

SESSION 7: PASSIVE REVIEW I (7 
abril) 
 
1) WB p 33 ex 2, 3 
2) SB P 49 (New Action) p 47 (Action): 
Grammar in Action 
3) WB p 34 
 
SESSION 8: PASSIVE REVIEW II and 
Quiz (8 abril) 
 
1) WB P 105 
2) Open the Quiz and do it. Try to think first 
and if you don't know the answer, search the 
information on the Internet. 
 
SESSION 9: A REPORT ABOUT A PROBLEM 
(step 1)  (online, 6 abril) 
 
1) Video lesson Monday 6th, 12 pm. 
 
2) Brainstorming: Think! 
a) What are the causes of coronavirus? 
b) What are the effects of coronavirus? 
c) What are the solutions to coronavirus? 
  
 

 



SESSION 6: The environment and     
passive speaking (30 marzo) 
 
1) Video lesson Monday 30th, 12 pm.  
 
A partir de ahora las clases online       
tendrán lugar cada lunes a las 12:00 y        
serán colgadas el mismo día en nuestro       
Google Classroom. Los viernes a las      
13:00 tendremos tutoría online. Se     
anunciará con antelación si hay algún      
cambio.  

 
 
 

Tecnologies 
de la 
informació i 
la 
comunicació 

Veure tutorials Audacity i fer 
Pràctica 2 AUDACITY: Captura d’audio 

 
Entrega pràctica 2 AUDACITY: Captura 
d’audio 

 

Ciències 
aplicades a 
l'activitat 
professional 

Emplenar taula sobre tres tipus de 
contaminació que tenen penjada al 
moodle. Quan l’acabin, han d’enviar-la en 
format pdf. Tenen fins el 19 abril 

Continuar amb la taula de contaminació  

Llengua 
catalana i 
literatura 

 TASCA LECTURA + BOOKTUBE 
 
Anotau-vos apuntant a la graella 
LECTURA 3a AVALUACIÓ. 
 
Podeu començar a fer la lectura; 
sempre tenint en compte que cal 
prendre notes per tenir material 
suficient per planificar el booktube. 
 

 



Instruccions més concretes al 
Classroom  
 
Data límit de l’exposició: 4 de maig. 
 
QUI TENGUI TASQUES 
ENDARRERIDES POT APROFITAR 
LES VACANCES PER POSAR-SE 
AL DIA.  
 

Valors ètics 
La democràcia com estil de vida: el 
compromís amb el bé comú. Entregar 
les activitats via classroom. Data 
d’entrega dia 3 d’abril. 

La democràcia com estil de vida: Les 
amenaces d’una globalització sense 
control. Entregar les activitats via 
classroom. Data d’entrega dia 8 
d’abril. 

 

Arts 
escèniques i 
dansa 

Vídeo Sant Jordi Cartell pel·lícula  

Filosofia 
Teories Ètiques: dues classes 
setmanals amb formularis per lliurar 
abans de dia 6 d’abri 

  

Llengua 
castellana i 
literatura 

Penjar al classroom (o entregar per 
correu) les següents activitats: 
-página 146: 1 y 2 
-página 147: 1, 2 y 3 
-página 164: 1, 2 y 3 
 

Revisar i acabar totes les activitats 
pendents fins al moment i llegir el llibre 
de lectura. 

Dia 24 d´abril faran un 
formulari de la lectura. 

Tecnologia 
- Llibre digital tecno 12-18. Entregar el qüestionari final de robòtica  

al moodle. 
 

Moodle - Tema 11 



- Unitat: Control i robòtica. 

- Miniunitat Robot mòbil: 

- - Realitzar la "versió dinàmica".  

- -Entregar el "qüestionari" al 
moodle. 

-  Data límit dia d’entrega: dissabte 
dia 04 d’abril, a les 20 hores). 

-  

Data límit d’entrega: dimecres dia 08 
d’abril, a les 20 hores. 

Llibre digital tecno 12-18. 

Unitat: Electrònica digital. 

Mini unitat Introducció: 

- Realitzar la "versió 
dinàmica".  

-Entregar el "qüestionari" al 
moodle. 

 Data límit dia d’entrega: 
dissabte dia 25 d’abril. 

Religió 
catòlica 

Escull una Religió d’entre les següents i 
fes un treball, a entregar al retorn de 
classe ordinari; Hinduisme, Budisme, 
Taoisme, Confucianisme. 
Recorda que un treball a de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions.Per dubtes: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 

Abans de Pasqua, em podeu enviar 
alguna constància de la feina que heu 
fet. Data màxima: dimecres 8 d’Abril. 
 
Es cert que vaig dir d’entregar al retorn, 
però sabeu que el retorn és incert, pel 
que hem de canviar criteris: demostrau 
una mica de feina abans del dia 8 
d’Abril. 
 M’enviau el que tingueu al correu 
assenyalat al final. 
 
Heu fet una de les religions 
assenyalades. Ara us demano una cosa, 
per passat Pasqua: una altra de les 
religions assenyalades. Quina? 
Si no l’heu fet, feu el “Confucianisme”. 
Diuen que a Xina hi hagut menys morts 
que altres llocs perquè allà es té una 
conciencia social molt forta, que és 
herència del “Confucianisme”. 
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Si ja l’heu feta, feu l’altra religió xinesa, 
que és el “Taoisme”. 
 
Recorda que un treball ha de tenir: 
portada, índex, bibliografia ( d’on ho has 
tret) i contingut. Hi pots posar 
il·lustracions. 
 
Per dubtes i per entregues de tasques: 
jgarau@iescanpeublanc.cat 
 
Classroom; 
27cxrew 
 

Educació 
plàstica, 
visual i 
audiovisual 

-Il·lustració d’un fragment literari amb 
tècnica lliure 
-Fotografia: activitat “documenta el 
paisatge des de casa teva” 

-Fotografia: recreació personal d’obra 
pictòrica o fotogràfica 

Lliurament treball Noves 
Tendències Artístiques. 
Instruccions i terminis a 
classroom (24 abril) 

Cultura 
científica 

Es penjarà la tasca d’aquesta setmana al 
moodle. 
Resolució de dubtes i entrega al correu 
pilarcpb2014@gmail.com . 
Data d’entrega: 3 d’abril 

Entregar les tasques pendents amb data 
límit de 8 d’abril. 
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