
 
 
Pla de treball 30 de març / 5 d’abril - 1r Batxillerat 
 

CARTES AMB COR  
Escriu una carta de força i ànims per a malalts i sanitaris. 
L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les persones                 
que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un esforç enorme                 
per a combatre els efectes del virus.  
Us animem a tots a col·laborar. Podeu expressar a través de cartes o dibuixos els vostres                
desitjos envers les persones ingressades i el seu agraïment a tot el personal sanitari. 
Envieu les vostres cartes a: ndomen4@xtec.cat 
Termini d'enviament de les cartes: dimecres 1 d'abril. 
 
 
CONCURS DE SANT JORDI 
ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES DE CASA!!! 
Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases del                  
concurs al web de l’institut. 
Envia la teva proposta al teu professor/a de Llengua o VIP i participa des de casa!!! 
Com ho faig? Pots trobar els correus electrònics dels teus profes al web de l'institut o a través                  
del google Classroom. 
Termini ampliat: fins el 3 d’abril! 
 
 
PROVES CANGUR 
Per a l’alumnat inscrit a les proves, teniu aquest link on trobareu exercicis autocorrectius. 
http://cangur.org/telecangur/ 
Departament Matemàtiques 
 
 
 
TREBALL DE RECERCA 
 

● Cal que l’alumnat de 1r de Batxillerat que comenci a buscar informació relacionada             
amb el seu Treball de Recerca.  

● També que es posi en contacte amb el seu tutor de Treball de Recerca per a iniciar                 
el seguiment. 

● Cal que comenci a realitzar les tasques inicials de Treball de Recerca (fer índex, cerca               
d’informació, concretar tema, etc). 

 
  

mailto:ndomen4@xtec.cat
http://cangur.org/telecangur/


 
 
 
MATÈRIES COMUNES 
 
 
Professora: Montse Casals 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: Primer de batxillerat 
Feines:  

● Textos per al concurs literari de Sant Jordi, bases a la pàg. web 
● Quadernet d'ortografia: pàg. 40-42, teoria i exercicis 

Aquestes feines es corregiran quan s'envï el solucionari i en penjareu la correcció al 
Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
Codi Classroom - 1r batx A:  y3hqhvl  
Codi Classroom - 1r batx B:  y5le6c2 
 
 
Professora: Carme Foix 
Matèria: Castellà 
Curs: 1r de Batxillerat 
Feines: Activitats  programades per Classroom 
Tipus i data de lliurament:  Activitats online. S'han de lliurar segons calendari. Les corregim 
online 
 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Filosofia. 
Curs: 1r bat 
Feines: Lectura i reflexió escrita sobre aquest article: "La política neoliberal ha descuidado los 
pilares de la dignidad humana". 
https://elpais.com/cultura/2020-03-25/nuccio-ordine-la-politica-neoliberal-ha-descuidado-los-pil
ares-de-la-dignidad-humana.html 
(s'adjunta document amb les indicacions pertinents) 
Tipus i data de lliurament: via email. fins 12-04-20.  
 

INDICACIONS TASCA FILOSOFIA 
Heu de llegir un article de Nuccio Ordine, un filòsof italià, que el podeu trobar en:  
https://elpais.com/cultura/2020-03-25/nuccio-ordine-la-politica-neoliberal-ha-descuidado-los-
pilares-de-la-dignidad-humana.html 
L'article porta per títol: " La política neoliberal ha descuidado los pilares de la dignidad 
humana". Heu de fer una reflexió que, en certa manera us pot ajudar a interpretar el 
fenomen del Coronavirus, un fet tan present ara a les nostres vides, des d'una perspectiva 
més coherent i dins d'un marc socio-econòmic i cultural molt incisiu, com és el model de 
política neoliberal.  
El que heu de fer és respondre per escrit aquestes qüestions :  
1. Posa un títol adequat al text que acabas de llegir.  
2. Explica les raons que aporta l'autor en la seva crítica.  
3. Estàs d'acord amb les tesis de l'autor? Per què?.  
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4. Segons l'autor, quins són els interessos del neoliberalisme que patim? Estàs d'acord amb 
el seu diagnòstic? Per què?  
5. Què diu l'autor sobre el futur de l'educació? Segons el teu punt de vista, l'ús de les noves 
tecnologies pot suprimir el contacte presencial entre alumnes i professors? Per qué?  
6.Què t'ha aportat aquesta reflexió de l'autor?  

 
Professora: Núria Domènech 
Matèria: CMC 
Curs: 1r de Batxillerat 
Feines: Realitzar les activitats corresponents a la Fase 3 del “Fake Project”. Trobareu 
l’explicació de l’activitat al Google Classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament:  A través del Google Classroom de la matèria, seguint els terminis 
indicats per a cada tasca. 
  
 
Professora: Ana González 
Matèria: Anglès 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Fer les tasques que trobareu al Classroom. 
1. Participació al Concurs literari de Sant Jordi: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
PRESENTACIÓ! 
2. Reading: The Life of Pi: book review - level 2 
3. Listening: Llamas 
Tipus i data de lliurament: Totes les activitats es poden corregir online en el mateix web. 
 
 
 
Professor: Josep Ayuso i Carles Bonsoms 
Matèria: Educació Física 
Curs: 1r Batxillerat 
Feina: Planificar i portar a terme durant 15 dies un auto-entrenament basat amb circuits de 
Força-resistència i flexibilitat. Veure quadre “Indicacions tasca Educació Física”. 
 

INDICACIONS TASCA EDUCACIÓ FÍSICA 
A. Planificar i portar a terme durant 15 dies un auto-entrenament basat amb circuits de               
Força-resistència i flexibilitat (sempre al principi i al final de l'entrenamnet).Fes servir de             
guia el llibre de text i altres fonts per aconseguir informació. Com el que ja vàrem                
desenvolupar a les classes (un circuit pot ser aquest mateix). Explicant detalladament els             
exercicis de manera que és el que estem treballant en cadascun d’ells, per tal de fer-los                
amb la postura correcta. Fer la planificació respectant ELS PRINCIPIS DE           
L'ENTRENAMENT i aplicant els sistemes i mètodes d’entrenament. 
 
B. PORTAR A TERME LA PLANIFICACIÓ DE L'ENTRENAMENT QUE HEU ELABORAT.           
Aquí teniu un exemple desenvolupat a classe, i 3 més en videos. 6 estacions (45 segons                
de treball i 20 segons de pausa). 3 sèries. 
 
 



 

1. Tríceps   2. Abdominals terra  3. Pectoral gomes 
4. Salt de corda  5. Bíceps  6. Circuit d'agilitat pel passadís 

 
C. Et proposo seguir millorant l'habilitat de saltar la corda. Procura aconseguir una corda,              
salta sempre sense impactes forts al terra, de manera que intentis no fer soroll al caure, així                 
no molestaràs, i les teves articulacions ho agrairan.  
 
D. Aquest treball es presentarà a la tornada a l'institut 
 
Vídeos: 

Exercicis al sofà 
https://drive.google.com/file/
d/1PD38Y8sW9wO77PJBO
M9chBBpWHjJnyrg/view?us
p=sharing 
 

Exercicis propi cos 
https://drive.google.com/file/
d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0
w5KTV3pC5FXL/view?usp=
sharing 
 

Exercicis banda elàstica 
https://drive.google.com/file/
d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESrgx
qgkSj-Sy8O/view?usp=shari
ng 
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MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
 
 
Professor: Pau Martínez 
Matèria: Biologia i Geologia 
Curs: 1r de Batxillerat  
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats.  
 
 
Professor: Salvador Cervera 
Matèria: Tecnologia Industrial 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 
 
Professora: Fina Ris 
Matèria: Física 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
  
 
Professora: Rosa Suñer 
Matèria: Dibuix Tècnic 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Veure el quadre “Indicacions Dibuix Tècnic” 
Tipus i data de lliurament: Quan tornem a l’institut. 
 

Indicacions Dibuix Tècnic - 1r Batxillerat 
 
L’alumnat de 1 BATX-DT  al llarg d’aquesta 3a setmana hauríeu de: 
  
- Animar-vos a participar en la iniciativa  Cartes amb el cor  tot escrivint una carta o una 
paraula (exemple: Estem amb vosaltres /Molta força i moltes gràcies/ Us estimem/ Sou els 
nostres herois i heroïnes/ No esteu sols ni soles/ Volem que torneu aviat a casa/ .... )o fent 
una imatge o un dibuix-composició, ....que pugui transmetre força i ànim per a les persones 
que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari de l’Hospital Moisès Broggi 
que està fent un esforç enorme per a combatre els efectes del virus. 
Un cop ho hàgiu fet ho envieu a la coordinadora del vostre curs. 
  
- Continuar repassant i estudiant tot el que heu fet fins ara i tenir ja realitzades totes les 
feines que us vaig donar el darrer dia de classe. 
  



 

- Realitzar els exercicis que rebreu en el vostre mail personal. Per tant, l’alumnat que no 
s’ha posat en contacte amb mi aquesta darrera setmana cal que ho faci el més aviat 
possible per tal que jo pugui tenir els vostres correus i poder-vos enviar instruccions i 
exercicis de cares a les properes setmanes. 
  
IMPORTANT: 
- Evidentment que qui no pugui imprimir els exercicis el  que ha de fer és mirar-s’ho tot  i 
pensar quins passos faria per poder  resoldre els problemes i espavilar-se a fer l’exercici a 
nivell de plantejament i esbós. 
Si teniu pantalla d’ordinador potser podríeu calcar l’exercici si poseu un foli amb molt de 
compte damunt la pantalla i intenteu que el dibuix de l’exercici us quedi proporcionat com 
els que teniu físicament. Tot seguit, ho repasseu amb els regles bé. 
Recordeu que estem en confinament i no podeu sortir a imprimir o fer fotocòpies!!! 
  
- Al llarg d’aquesta setmana,  els i les que no us heu posat en contacte via mail amb mi us 
hi hauríeu  de posar JA... per tal que poder-vos enviar instruccions i exercicis de cares a les 
properes setmanes ja que tal i com anem veient la situació d’emergència sembla que 
s’anirà allargant. 
  
No us preocupeu pel que queda per fer!!! 
Centreu-vos amb el que podeu anar millorant i perfeccionant i aprenent d’aquests dies 
d’impàs i d’aquesta situació tan excepcional!!! Penseu que si fem tot el que podem no 
haurem pas perdut el temps sinó al contrari!!!! 
  
Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament!!!!! 
#joemquedoacasa 

 
  
 
Professor: Marc Vilaplana 
Matèria: Química 1 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Continuar preparant la formulació. Es posaran problemes del tema "Estudi de les 
reaccions químiques" 
Data de lliurament: Encara que no hi ha data de lliurament cal anar entregant les activitats de 
formulació. Més que res perquè si hi ha dubtes els pugui resoldre. Les activitats es poden 
tornar a enviar un cop resolts els dubtes. En els problemes si que es fixaran dates d'entrega. 
Estigueu atents al Classroom. Poseu-vos en contacte amb mi si teniu dubtes. 
 
 
Professor/a: Jordi Soler 
Matèria: CTMA 
Curs:  1r Btx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 
 
 
 



 
 
 
Professora: Carmen Trulls 
Matèria : Matemàtiques 
Curs : 1r Batxillerat B 
Feina:  Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats 
 
 
 
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 
 
 
Professora: Mari Carmen Lorente 
Matèria: Història del Món Contemporani 
Curs: 1r Btx 
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria  
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis                
indicats. Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat 
 
 
 
Professor : Esperanza Pérez 
Matèria : Economia de l'empresa I 
Curs: 1r batx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.  
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.  
 
 
 
Professor : Esperanza Pérez 
Matèria : Economia  
Curs: 1r batx 
Feines: No hi ha tasques aquesta setmana. 
 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Psicologia. 
Curs: 1r bat 
Feines: Fes una reflexió per escrit sobre les possibles conseqüències i canvis de conducta o 
comportament que pot comportar un fet tan present a les nostres vides com a el Coronavirus. 
Es tracta de fer una mica d' introspecció, el fet de com estàs vivint aquesta experiència i 
d'observar  quines són les reaccions de la gent més propera a tu, així com tota la informació 
que tenim a l'abast. 
Tipus i data de lliurament: via email, fins 12-04-20.  
 
 
  
 
 



 
 
 
Professor/a: Sònia Vives 
Matèria: Anàlisi Musical 
Curs:  1r Btx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: Entregar a través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
  
 
Professor: Cristina Lucerón 
Matèria: Francès 
Curs: 1r BTX 
Feines:Entrar al Google classroom i fer tots els exercicis. 
Tipus i data de lliurament: divendres 3 d’abril 
 
 
Professor/a: Anna Villar 
Matèria: Literatura Catalana 
Curs:  1r Btx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. Codi de Classe: 2w3rxpg   
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 
 
Professora: Maite Torroja 
Materia: Llatí I 
Curs: Primer de Batxillerat. 
Feines: Del llibre: Llatinismes: pàgina 186 i 230. Pàgina 218 i 219: Estudi de la quarta i 
cinquena declinació. Exercicis de la pàgina 220: 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7, 11.9 
Tipus i data de lliurament: via Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o 3 abril. 
 
 
 
Professora: Maite Torroja 
Materia: Grec I 
Curs: Primer de Batxillerat. 
Feines: Del llibre: Lectura de pàgines 107, 108, 120 , i 130: Període primitiu II: Edat fostca : 
esquema o mapa conceptual.  L'Època Clàssica: esquema o mapa conceptual. Lectura del 
mite de Dionís: power point. Pràctica de les declinacions i formes verbals estudiades en la 
web que s'indica al classroom. 
Tipus i data de lliurament:  Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o 3 d'abril 
 
 
Professora:  Ana Belén Reyes 
Matèria:  Matemàtiques aplicades a les ciències socials  
Curs:  1r Batx  
Feines:  Detallades en  Google classroom. CODI D’ACCÉS AL CLASSROOM:  qbvzlsq 
Data i mitjà de lliurament: En els terminis indicats al Classroom. 
 
 


