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Pla de treball  2/5 de juny – 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 
Feines: Després de llegir els materials penjats a classroom contestar els qüestionaris: On 
s’amaga el déu del temple?  i Tombes per a la immortalitat. 
Tipus i data de lliurament: 07 Juny 2020, via classroom 
 
 
 
 
Professor/a: Maria Méndez,Maria Gisbert 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: tots els grups de 1rESO. 

Feines: -Tasca Competencial Avaluativa. 

Penjada al classroom, des de la setmana del 18 de maig. 

-Avaluació Competència Digital : heu de passar les tasques d’aquest trimestre a arxius en format 

pdf.Molts ja ho teniu fet, senzillament CAL que ho reviseu. Pels qui encara no ho heu fet, tornem a 

penjar les instruccions amb els passos a seguir. 

Tipus i data de lliurament: Divendres 5 de juny. 

 
 
 
 
Professor/a: Mª Ángeles Guillén 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: ATD 
Feines: Tasca final consistent en resoldre uns problemes competencials i algunes operacions 
per repassar tot allò que hem fet en les últimes setmanes Aquesta tasca representarà el 30% 
de la nota d’aquest trimestre. 
Tipus i data de lliurament: Es lliurarà a través del Classroom abans del 7 de juny. 
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Professor/a: Joan Pregonas 

Matèria: Tecnologia 
Grup: 1r A, 1r B i 1r C 
Feines: test avaluació, enquesta de valoració del curs i escrit de valoració del curs. 
Tipus i data de lliurament: A través del classroom fins el dia 7 de juny a les 21.00 com a molt 
tard. 

Estimat alumnat, 

El curs ja es va acabant i, pel que sembla, acabarà confinat per a l'alumnat de primer d'ESO. 
Així que es possible que no ens puguem tornar a veure a l'institut fins al setembre. Per tant, 
continuarem fent les nostres sessions virtuals en videoconferència. La propera 
videoconferència de Tecnologia confinada serà la següent: 

● dimarts 2 de juny a les 10:30h 1r A 
   
● dimarts 2 de juny a les 11.30h 1r B 
   
● divendres 5 de juny a les 10.30 1r C 
 

Rebreu un correu electrònic amb l'enllaç per conectar-vos i un petit guió del que parlarem en 
aquesta sessió. 

Aquesta setmana us proposo tres tasques: 

● una activitat d'avaluació (un test) 
   
● una enquesta de valoració del curs (un altre test) 
   
● fer un escrit de valoració del curs. 
 

 Trobareu tota la informació d'aquestes activitats a la plataforma de Classroom. Per a 
qualsevol dubte o aclariment contacteu amb mi per correu electrònic. Recordeu que tots els 
lliuraments de tasques s'han de fer a través de classroom. 

 En la darrera videoconferència que farem (setmana del 15 al 19 de juny) comentarem 
els resultats que hagueu obtingut i comentarem els vostres escrits de valoració del curs. 

 Últimament alguns de vosaltres heu ensenyat les vostres dots musicals tocant algunes 
peces molt boniques. Durant el confinament segur que haureu tingut temps de practicar algun 
hobby que teníeu una mica oblidat (manualitats, pintura, escultura, música, etc,). (Els videojocs 
no cal que els ensenyeu!). Podeu aprofitar la darrera sessió de tecnologia per a mostrar als 
vostres companys les vostres habilitats artístiques. Traieu l'artista que porteu dins! Teniu temps 
per a preparar-ho. Serà la darrera setmana de juny. Jo també em preparé la meva actuació. 

 L'alumnat que té trimestres anteriors suspesos cal que vagi fent la feina que té per fer i 
que contacti amb mi per a qualsevol dubte. Teniu tota la informació al curs de classroom 
corresponent. 

 Fins aviat:  Joan Pregonas 
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PROFESSOR:  Maite Gil i Mar Martín 

MATÈRIA: Biologia 

CURS: 1r ESO 

Setmana 2 al 5 de juny 

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:  

“Breakout: Exploradors de noves 

espècies 

Tasca els alumnes es convertiran en aspirant a 

accedir a “l’Agència Nacional d’Exploradors” i 

hauran de superar diferents proves per tal 

d’aconseguir el diploma que els acrediti com a 

Exploradors. 

Penjada al google classroom 
Objectius: 
● Consolidar coneixements sobre la 

classificació i biodiversitat d’éssers vius 

treballades al llarg del trimestre. 
 

Data d’entrega 

8 juny 

ACTIVITAT 2: 

“El nostre jardinet" 

Tasca: activitat relacionada la germinació, 

creixement i condicions de cultiu de plantes.  

Penjada al google classroom 
 

 

 

Data d’entrega 

8 juny 

ACTIVITAT 3: 

“Descobrim els ocells que ens 

envolten” 

Tasca que tindrà dues parts:  

1r formulari amb informació i preguntes sobre 

ocells: curiositats, identificació visual i pel cant. 

2º Observació directa d’ocells des de casa o mentre 

passegen. 

Penjada al google classroom 

Objectiu:  
● Identificar les principals característiques 

diferencials. 
● Identificar el cant d’ocells comuns.  
● Aprendre a reconèixer visualment i pel seu 

cant dels ocells més comuns que es podem trobar 

en la nostra ciutat i els seus parcs  

Data d’entrega 

8 juny 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura i Valors 
Grup: 1r B, 1r C i 1r D 
Feines: Els alumnes i les alumnes hauran de buscar informació sobre com han afectat el medi 
ambient aquests mesos de parada en sec de l’activitat laboral en moltes empreses a nivell 
mundial degut a la COVID-19 i fer una reflexió. 
Podran veure les instruccions penjades al Classroom a partir de dilluns 1 de juny. 
Tipus i data de lliurament: La tasca estarà al Classroom. Tenen de temps fins al dia 5 de juny. 
 
 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: Cultura i Valors 
Grup: 1r A 
Feina: Continuem amb el joc de les emocions. Tria quatre cartes més i continua ajudant 
l’Emma i en Pau a gestionar les seves emocions. 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. 5 de juny. 
 
 
Professor/a: Miriam Ortiz 

Matèria: Informàtica 
Grup: 1r ESO 
Feines: Entregar les feines pendents i millorar aquelles que us he indicat. 
Tipus i data de lliurament: La data de lliurament és fins el dia 5 de Juny via Google Classroom 
Molts Ànims!! 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió 
Grup: 1r B  
Feines: Veure els últims vídeos curts que teniu penjats a Google Classroom sobre les paraules 
de l’evangeli i fer-ne un resum. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 5 de juny. Ànims i gràcies ! 
 
 
Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Measurements 
Grup:1r ESO  
Feines: Continuarem treballant canvis d’unitats. Aquesta setmana,àrees i volums.Continuarem 
investigant el vocabulari del vídeo que estem treballant. Recordeu, com totes les setmanes ,  
tenim classe on line dijous a les 18 h. Us deixo una nova pel·lícula en anglès. Aquesta vegada 
es tracta de Beatrix Potter, la cèlebre aquarel·lista, interpretada magistralment per Renée 
Zellweger. En parlarem a classe. 
Tipus i data de lliurament: Les tasques hauran de lliurar-se via Classroom amb la data límit 
dijous 4 de juny 

 
 

 


