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Pla de treball  25/29 de maig – 4t ESO 

   

  

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

LINGÜÍSTIC I ARTÍSTIC. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que 

teniu pendents. 
 

MATÈRIES COMUNES 

  

Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria:  Castellà ATD 

Grup: 4t ESO ATD 

Feines:    
 
Esta semana vamos a realizar unas tareas a partir de la lectura de la entrevista a la Familia 
Zapp, que puedes ver en este enlace del diario La Vanguardia: 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20161213/412579590742/sigue-tu-sueno-no-
perderas-nada-solo-lo-ganaras-todo.html 

En el classroom encontrarás una serie de preguntas para hacerte reflexionar y escribir 
sobre esta interesante experiencia y lo que nos enseña. 

Tipus i data de lliurament: 1 de juny al correu:  aledo@iesffg.cat 
 
 
Professor/a: Helena Reig 

Matèria: Castellà 

Grup: A, B, C, D 

Feines:   «Que las letras te acompañen» L y M. Instruccions a Classroom. 
 
Tipus i data de lliurament:  Alternatiu cada tres dies. Indicat a Classroom. 
 
 
Professor/a: Georgina Martínez, Montse Casals i Montse Cano 

Matèria: Català 

Grup:  Tots els cursos 

Feines: Preparar un itinerari pel territori català seguint les instruccions penjades al 
classroom. 
Tipus i data de lliurament: diumenge 31 de maig. 
 
 
Professores: Ana González i Yolanda Ribé 

Matèria: Anglès 

Grups: 4t ESO A, B, C i D 

Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. 
- Listening & Writing: Status of Mind (about social media)  

Tipus i data de lliurament: fins al 29 de maig via Classroom. 
 
 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20161213/412579590742/sigue-tu-sueno-no-perderas-nada-solo-lo-ganaras-todo.html
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MATÈRIES OPTATIVES 
 

Professor/a: Georgina Martínez 

Matèria: Arts Escèniques 

Grup: OPT de 4t d’ESO 

Feines: Interpreta el teu personatge del “Somni d’una nit d’estiu” 
Tipus i data de lliurament: 2 de juny. Instruccions al classroom 
 
 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Llatí 
Grup: 4rt 
Feines:   Com era la família romana?  
Repassarem la informació del tema 5 que correspon a la família a Roma i les activitats que 
els diferents membres d'aquesta feien durant el dia. 

1) Lectura de les pàgines 147-148 del llibre.  
2) Petita redacció sota el tema "com seria la teva vida si fossis…  

a. - una dona romana.  
b. - un pater familias.  

3) Quiz sobre la informació de les pàgines 149 a 151 sobre l'ús del temps a l'antiga 
Roma.  

Tipus i data de lliurament: 2 de juny al Classroom.  
 
 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura Clàssica 

Grup: 4rt 
Feines: EL TEATRE CLÀSSIC. ELS AUTORS I ELS GÈNERES.  
A partir d'uns vídeos escollits sobre les tragèdies i les comèdies clàssiques, repassarem els 
trets caracteristics d'aquests dos gèneres i dels autors que els van conrear. 
Tipus i data de lliurament: 29 de maig al Classroom 
 
 
 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 4rt ESO 

 Feines: 

        Grup Classe:  1.Lokale Präpositionen mit Dativ. Kahoot! 
                          2.Mein Zuhause 
 
           Fit in Deutsch A1: Schreiben (Test 4) 

           Fit in Deutsch A2:  Schreiben (Test 5) 

 Tipus i data de lliurament: Heu de lliurar les tasques en els terminis indicats al Classroom. 

 

 
 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat 

 

 

 
Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès  
Grup: 4t ESO 

Feines:   Realitzar la tasca final que trobareu al classroom. Llegir atentament les 
instruccions sobre què s’ha de fer i com s’ha de presentar.  
Tipus i data de lliurament: Entregar a través de classroom com a molt tard el divendres 29 
de maig.  
 
 
Professor/a: Cristina Oliver 

Matèria: Música 

Grup: 4A, 4B  ESO 

Feines:   Has de fer “alguna cosa artística” i tens 3 opcions: 
1) Fes un TIK TOK divertit o que mostri com ha estat el teu confinament 
2) Fes una foto que mostri com ha estat el teu confinament 
3) Comparteix una cançó que t’hagi ajudat a passar millor el confinament 

Pot fer 1, 2 o 3, tu mateix/a…! 
Tipus i data de lliurament: enviar per correu a: coliver7@iesffg.cat Data límit 29 de maig. 
 
 
Professora: Rosa Suñer 

Matèria: Educació Visual i plàstica (VIP)- GRUP Rosa Suñer  
Grup: 4t ESO 

Feines: Realitzar la Tasca 6 del ClassRoom: Escoltar versió cooperativa de la cançó 
proposada; seleccionar mínim una frase i realitzar imatge o il.lustració personal comunicant 
de manera original i creativa la frase seleccionada. 
Tipus i data de lliurament: Dilluns 1 de Juny a través del ClassRoom, data límit

 

 

 

Professor/a: Ramon Miró 

Matèria: Ed. VIP 

Grup: AB  
Tipus i data de lliurament 1 de Juny via email. 
Feines: 
1) L'activitat per la pròxima setmana serà acabar les tres activitats bàsiques que teniu penjades 

al classroom per aprovar el trimestre, teniu una setmana més. 

2) Els alumnes que ja han presentat la feina, poden pujar de nota presentant un dibuix lliure 

sobre el COVID-19 format DIN-a4 

-La idea és fer un dibuix artístic i repassa'l com si fos una il·lustració en blanc i negre, utilitzant 

el punta fina per donar ombres i textures. 

-Podeu veure exemples al google: entintar dibujos - sombreado - texturas manga - etc. 

Salutacions 
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