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Pla de treball  18/22 de maig – 1r ESO 

    

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries dels ÀMBITS 

CIENTIFICOTÈCNIC, MATEMÀTIC I SOCIAL. De la resta de matèries aprofiteu per 

acabar les tasques que teniu pendents. 
 

MATÈRIES COMUNES 

 
Professor/a: Carmina Rodríguez Lara 

Matèria: Ciències Socials 

Grup: 1r ESO A-B-C-D 

Feines: Egipte, documental sobre una de les grans civilitzacions penjat a classroom. L’heu 
de veure  i contestar les preguntes relacionades.  
Tipus i data de lliurament: 22 maig via classroom 

 
Professor/a: Maria Gisbert i Xavi Mansa 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 1r ( A,B,C i D ) 
Feines: Aquesta setmana seguirem amb la unitat didàctica de fraccions. Treballarem les 
operacions amb fraccions i ho aplicareu a la resolució de problemes. Haureu de veure 4 
vídeos on aprendreu a fer sumes, restes, multiplicacions i divisions amb fraccions. Haureu 
de solucionar uns exercicis de fraccions que us adjuntem. A més us proposem i adjuntem 
la tasca competencial avaluativa del 3r Trimestre que valdrà el 30% de la nota del 
trimestre. 

Tipus i data de lliurament: Teniu fins el diumenge 24 de Maig a les 21.00 per entregar les 
tasques mitjançant el Google Classroom. Les solucions les penjarem el dilluns 25 de Maig. 

1r: mireu els vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=divXcE3UgcI&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRm
aI_WGi7u&index=3  Suma de fracciones     -
https://www.youtube.com/watch?v=jGhrJJzpqp8&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRm
aI_WGi7u&index=4   Resta de fracciones -
https://www.youtube.com/watch?v=ipghyKcPyQ4&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRm
aI_WGi7u&index=5   Multiplicación de fracciones -
https://www.youtube.com/watch?v=mGFhrqdTrNs&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxR
maI_WGi7u&index=6   Divisió de fracciones  

2n: resoleu el document adjunt on es troben les activitats i problemes. 

TASCA COMPETENCIAL AVALUATIVA 3A AVALUACIÓ. 

Aquesta tasca que us proposem serà per lliurar  divendres dia 5 de juny. Valdrà el 30% de 

la nota del trimestre. Seguiu el guió proposat en el document. 

https://www.youtube.com/watch?v=divXcE3UgcI&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=divXcE3UgcI&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jGhrJJzpqp8&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jGhrJJzpqp8&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ipghyKcPyQ4&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ipghyKcPyQ4&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mGFhrqdTrNs&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=mGFhrqdTrNs&list=PLA0brQx7U3OWHZFozlrWGMxRmaI_WGi7u&index=6
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Professor/a: Mª Ángeles Guillén 

Matèria: Matemàtiques (ATD) 
Grup: ATD 

Feines:   Continuarem fent servir la recepta de la tasca anterior i aquesta setmana 
repassarem les operacions amb decimals i els canvis d’unitat de mesura. Podeu fer servir 
els videos proposats, per tal de repassar. 
Tipus i data de lliurament: Al Classroom abans del 22 de maig. 
 

Professor/a: Joan Pregonas 

Matèria: Tecnologia 

Grup: 1A, 1B i 1C 

Feines:   Anàlisi del magnetisme i anàlisi de l’elasticitat i la plasticitat. 
Tipus i data de lliurament: cal fer un informe i penjar-lo al classroom. 
 

Estimat alumnat, 

Estem arribant a la recta final de curs. Mai ningú ens hauria dit que ens trobaríem així. 
Semblava que serien unes dues setmanes i, ves per on!, ja portem dos mesos de 
confinament. Si veieu les notícies o llegiu el diari, haureu vist que la quantitat de morts i de 
contagiats pel coronavirus es cada vegada menor. Ho estem aconseguint gràcies a l'esforç 
col·lectiu de quedar-nos a casa! Bé, ara ja podem sortir de casa una hora al dia. Espero 
que estigueu aprofitant aquesta hora que podeu sortir de casa i que us trobeu cada vegada 
millor. 

Bé, pel que fa a tecnologia, aquesta setmana continuarem fent experiments. Aquesta 
setmana també farem dos experiments: 

En el primer experiment analitzarem el magnetisme dels materials 

En el segon experiment analitzarem l'elasticitat i la plasticitat dels materials. 

Al classroom trobareu més informació sobre com fer les anàlisisi com elaborar un informe. 
De fet, l'informe ha de tenir el mateix format que el de fa dues setmanes. 

Mireu amb atenció les correccions que us he enviat en la feina de les setmanes anteriors. 
Un cop fet, introduïu les millores que jo us proposava en la feina d'aquesta setmana. 

Aquesta setmana tenim videoconferència de tecnologia pels següents grups: 

el dilluns 18 de maig a les 16:15h (1r A) 

el dilluns 18 de maig a les 19:15h (1r B) 

el dimarts 19 de maig a les 16:30h (1r C) 

Per altra banda, l’alumnat que tingui trimestres suspesos (1r o 2n trimestre) ja pot anar 
avançant la feina. Teniu la feina que cal fer en una classe de classroom nova.  

Per qualsevol dubte o comentari, no dubteu en contactar amb mi.  

Joan Pregonas 
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Professor/a: Enrique Muñoz 

Matèria: Tecnologia 

Grup: 1r ESO D 

Feines:  Activitat pràctica. Escriure en Braille  
Tipus i data de lliurament: En acabar l’activitat l’alumnat l’enviarà, no més tard del 24 de maig de 

2020 a les 00.00h, al següent correu electrònic emunoz1@xtec.cat 

 ACTIVITAT AVALUABLE 

A continuació es detalla la feina que haurà de realitzar l’alumnat de 1r d’ESO D en la matèria de 
Tecnologia.  

1.    Escriptura en Braille 

-           Entendre quin és el procés de fabricació i la configuració de l’alfabet Braille. 

-           Caldrà recollir evidències de la vostra feina, fotografies, vídeos, etc. 

 Recordeu que podeu consultar els següents materials i/o recursos digitals: 

a) Materials i procediment a la pàgina següent 

b) Llibre de Tecnologia (publicat al Moodle) 

c) Contingut digital al nostre Moodle 

d) Internet 

e) Aquest enunciat el trobareu també al Moodle 

 DESITJO QUE ESTIGUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTOHOM !!!. 

ENS VEIEM A LA TORNADA 

  

 L’alfabet Braille 
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Professor/a: Maite Gil i Mar Martín 

Matèria: Biologia  
Grup: 1r ESO 

Feines:   setmana 18 al 22 de maig 
Tipus i data de lliurament 

 

 

NOTA: 
Tota la informació de les feines la teniu a GoogleClassroom. 
Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu un email a l’adreça: 
mgil13@iesffg.cat (Maite Gil: 1r A i B) / mmar85@iesffg.cat (Mar Martin 1r C i D) 

FEINA Instruccions ENTREGA 

ACTIVITAT 1: 
“Els animals invertebrats. 
Grups principals i 
característiques” 
  

Tasca en la qual l'alumne haurà de recollir 
informació a partir del llibre de text o pàgines 
web. Completar unes taules amb la informació 
recollida. Respondre un formulari amb preguntes. 

Penjada al google classroom 

 
Objectiu: 

· Conèixer les característiques generals del grup 
taxonòmic dels animals invertebrats i els seus 
principals subgrups. 

· Aprendre a identificar invertebrats comuns i el 
seu grup taxonòmic. 

Data 
d’entrega 25 
maig 

ACTIVITAT 2: 
"Què has après dels 
invertebrats" 

Tasca en la qual l'alumne haurà de respondre un 
formulari amb preguntes sobre invertebrats per 
comprovar la seva. 

Penjada al google classroom 

  
Objectius: 

· Discriminar les característiques generals dels 
grans grups taxonòmics d’invertebrats. 

· Identificar i classificar correctament 
invertebrats comuns. 

· Explicar com fan les funcions vitals. 

Data 
d’entrega 25 
maig 
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ACTIVITAT 3: 
“Coneixem els invertebrats 
del fons marí” 

Tasca en la qual s’hauran de respondre 
preguntes d’un formulari a partir de la informació 
aportada per vídeos i textos. 

 Penjada al google classroom 

 
Objectius: 

· Discriminar les característiques dels 
invertebrats marins i explicar la importància de 
la seva biodiversitat. 

· Identificar les diferències entre plantes i 
animals com el corall o les anemones, i 
explicar-les amb un llenguatge planer. 

· Distingir entre reproducció sexual i reproducció 
asexual. 

Data 
d’entrega 25 
maig 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor/a: Maite Torroja 

Matèria: Cultura i Valors Ètics 

Grup: 1r ESO A 

Feines: Tria quatre cartes d'entre totes les que trobes al joc de les emocions. Aquest joc 
està al Classroom. Llegeix que li està passant a l'Emma o a en Pau. Com la pots ajudar a 
l'Emma? I a en Pau, com el pots ajudar? Què els diries? Et sabries posar a la seva pell?  

Tipus i data de lliurament: Classroom. Dia 1 de juny. 

 

 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura i Valors 

Grup: 1r B, C, D 

Feines: En Perill d’extinció. 
Durant aquestes setmanes, els alumnes i les alumnes de primer hauran de buscar un 
exemple d'animal en perill d'extinció (el que més els agradi) i hauran de fer recerca de per 
què es troba en aquesta situació i quines mesures s'estan prenent per protegir-lo.  
Tipus i data de lliurament: Classroom, fins el 22 de maig.  
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió 

Grup: 1r. B 

Feines:   Veure uns petits vídeos sobre les benaurances al classroom i fer el resum del què 
més els hi ha agradat 
Tipus i data de lliurament: 22 de maig 
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Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Measurements 

Grup: 1ESO 

Feines:  Tasques al voltant del canvi d’unitats de pes i capacitat. Visionat i anàlisi de vídeo. 
Les tasques s’hauran de lliurar via Classroom  
Tipus i data de lliurament  Tasques en pdf i amb la data límit assenyalada al Classroom. 
 
 
Professor/a: Mar Martín 

Matèria: Jardineria 

Grup: 1r ( A,B,C i D ) 

Feines:  Al Classroom trobareu una activitat relacionada amb la fotosíntesi de les plantes i 
una petita experiència a fer en relació a això i altres funcions vitals de les plantes. 
Tipus i data de lliurament: Tindreu 15 dies per fer l’entrega mitjançant Google Classroom. 
 
 
Professor/a: Mª Ángeles Guillén 

Matèria: PIM 

Grup: 1r 
Feines:   Aquesta setmana us proposo uns jocs de lògica matemàtica que heu de resoldre. 
Tipus i data de lliurament: Al Classroom abans del 22 de maig 
 
 
Professor/a: Miriam Ortiz  

Matèria: Informàtica 

Grup: 1r ESO 

Feines: Realitzar la Pràctica 4- Word 3 disponible al Google Classroom. Consisteix en 
visualizar un vídeo sobre el funcionament del processador de textos i realitzar la tasca 
proposada. També us animo a entregar les feines pendents i millorar aquelles que us he 
indicat.  
Tipus i data de lliurament: La data de lliurament és fins el dia 24 de Maig via Google 
Classroom 
 
Molts Ànims!!  
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Professor/a: Enrique Muñoz 

Matèria: Optativa Informàtica 

Grup: 1r ESO 

Feines: Activitats pràctiques. 
Tipus i data de lliurament: En acabar les activitats l’alumnat les enviarà, no més tard del 24 de 

maig de 2020 a les 00.00h, al següent correu electrònic deuresinfo@iesffg.cat 

ACTIVITAT AVALUABLE 

A continuació es detalla la feina que haureu de realitzar en la matèria d’optativa d’Informàtica.  

1. Entreu en Moodle (llibre digital). 

2.    Aneu a l’Unitat didàctica 3 i llegiu sobre “Què és Internet”. Assenyalada amb un quadre 
vermell a la pàgina següent. 

3.    Aneu a l’Unitat didàctica 4 i feu les 3 primeres pràctiques de Word  (W1, W2 i W3).  
Assenyalada amb un quadre blau a la pàgina següent. 

També trobareu aquest enunciat d’activitat penjat al Moodle, 

  

DESITJO QUE ESTIGUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTOHOM !!!. 

ENS VEIEM A LA TORNADA 

Gràcies per avançat. 

 

Enrique Muñoz                                                               

  

Sant Joan Despí, 15 de maig de 2020 
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