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Pla de treball 15/19 de juny – 1r ESO 

    

 
 
Professor/a: Mar Martín, Carmina Rodríguez i Maite Gil 

Matèria: Transversal: Projecte Smarth Wather  
Grup: Tots els grups de 1r ESO 

 
La proposta de treball per la darrera setmana del curs, del 15 al 19 de juny és fer el 
projecte Smarth Wather Challenge (versió reduïda del projecte de síntesi que teníem 
previst desenvolupar durant el curs) que té una durada de dos dies i amb el qual es pretén 
fer la cloenda del curs 2019/20. Aquest projecte dóna sentit al treball que heu fet en les 
sortides al Riu i al voltant de l'aigua. 
Projecte basat en la tècnica de creativació, inicialment es planteja un repte a l’alumnat. 
El desenvolupament és a través d’una sèrie d’activitats guiades i de diferents fases (anàlisi 
del repte, ideació, valoració i proposta). Finalment es tracta que l’alumnat pugui construir 
propostes innovadores i creatives en un espai curt de temps. 
 
 
Així doncs els dies 16 i 18 de juny de 10:00 a 12:00 haureu de connectar-vos als següents 
enllaços per poder accedir al projecte: 
 
16 juny 2020 10:00 h Sessió 1 (Exploració del Repte + Ideació):  
https://fundacio.typeform.com/to/QNxRNU   
 
18 juny 2020 10:00 h Sessió 2 (Valoració de les idees) :  
https://fundacio.typeform.com/to/RNmrpY   
 
Desenvolupament de les 7 millors idees en propostes per grups cooperatius d'uns 10 
alumnes  https://fundacio.typeform.com/to/dnx01B   
 
 
Aquest és un projecte virtual on podreu fer propostes per millorar la qualitat dels nostres 
rius i la distribució de l'aigua perquè tothom tingui accés a aquest recurs bàsic. Partirem 
d'un treball individual i també practicarem el treball cooperatiu on line! 
 
 
Què necessitem per fer aquest projecte? 

● Per treballar bé necessitem que us connecteu amb puntualitat des del vostre 
ordinador.  

● Si algú es connecta des del mòbil o tauleta cal que instal·li l'aplicació Zoom, la 
resta no ho necessiteu. 

● Per qüestió d'educació cap a la persona que portarà el projecte i els vostres 
companys és important que us poseu ben guapos i guapes i enceneu la vostra 
càmera durant tota la sessió. 

● Tingueu a mà paper i boli per escriure les principals idees i saber què heu de fer. 

Tota la feina es farà durant aquestes 2h cada dia. No us generaran deures afegits. 
 
 

https://fundacio.typeform.com/to/QNxRNU
https://fundacio.typeform.com/to/RNmrpY
https://fundacio.typeform.com/to/dnx01B
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Les millors idees participaran en un concurs amb centre de tota l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona! Hem d'aconseguir que les vostres idees siguin prou bones per poder participar. 
Estem segurs que podeu ser molt i molt creatius! 
 
Si algú no es pogués connectar en aquest horari cal que enviar un mail a la Carmina 
Rodríguez. 
 
Moltes gràcies i fins dimarts!!!!   
 
Professor/a: Maria Méndez, Maria Gisbert 

Matèria: MATEMÀTIQUES 
Grup: Tots els grups de 1r ESO 
Feines: 

 
 
Professor/a: Montserrat Cano 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
Grup: 1er ESO  
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google i NOMÉS per aquells que 
encara falta per recuperar alguna avaluació o tasques pendents, rebreu un email 
personalitzat del que haureu de fer. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny 
 
Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Llengua castellana i literatura 
Grup: 1er ESO ATD 
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny 
 

Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Llengua castellana Grup: 1er ESO C i D 
Feines:  
 

- Valoració del curs i la matèria via formulari Google 
- Fitxa de lectura de la novel-la “Momo” de MICHAEL ENDE que heu llegit parcialment 

durant el confinament (a qui li hagi agradat no cal que us digui que la pot continuar 
al seu ritme quan vulgui!) 

 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom diumenge 21 de juny 
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Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió  
Grup: 1r B 
Feines:Veure els dos videos curts sobre IQBAL MASHI i penjar un video personal o un 
audio al classroom tot dient la vostra opinió sobre l’existència de la esclavitud infantil i què 
podem fer nosaltres, cadascú de nosaltres per lluitar contra aquest crimen mundial. 
Comencem per adonar-nos i visualitzar aquesta situació. AVUI 12 de juny és el dia Mundial 
contra el Treball Infantil al Món i tots podem fer alguna cosa per protestar  
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 19 de juny a les 21 hores 
 
 
 

PROFESSOR:  Maite Gil i Mar Martín 

MATÈRIA: Biologia 

CURS: 1r ESO 

Setmana 15 al 19 de juny 

NOTA: 

Tota la informació es penjarà al 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 VOLUNTARIA Objectiu: ENTREGA 

"Iniciació a l'ornitologia lúdica”  --Fomentar l'interès per la natura i 
específicament pel món dels ocells. 
--Facilitar informació als alumnes 
perquè siguin capaços d'identificar 
ocells fàcilment observables en el 
seu entorn. 

Activitat 
d’estiu 

 
 
 
 
 
 


