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Pla de treball  18/22 de maig – 4t 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: Paco Coronado 

Matèria: Cultura i valors 
Grup: 4rt A,B,C i D 
Feines: Treballar la relació entre ètica i món laboral. 
Tipus i data de Lliurament: Tasques Classroom de la matèria, fins al 22 de maig. 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió 

Grup: 4rt B 

Feines:   Veure un petit vídeo sobre les Benaurances al Classroom i fer una petita reflexió 
per escrit 
Tipus i data de lliurament: 22 de maig 
 
 
Professor/a:Ana Belén Reyes 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 4A i 4tATD 

Feines:   Aquesta setmana repassem funcions. Trobareu els detalls al Classroom. 
Tipus i data de lliurament:Veure el Classroom. 
 
 
Professor/a: Xavi Mansa 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 4D 

Feines: Recordeu que estem treballant el tema 4 de funcions. Fa dues setmanes vam 
treballar les paràboles i les funcions quadràtiques.   

Aquesta setmana treballarem les rectes i les paràboles i les funcions de 

proporcionalitat inversa ( hipèrboles ). Per començar, cal que llegiu detingudament la 

pàgina 113 ( presteu atenció a les dues activitats resoltes d’aquesta pàgina ) i 114 del llibre 
de text. Cal que visioneu també els següents vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=7LvIJslCo2I ( rectes i paràboles ) 

https://www.youtube.com/watch?v=hS_JzPc7Yx8 ( funcions de proporcionalitat inversa-
hipèrbola ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LvIJslCo2I
https://www.youtube.com/watch?v=hS_JzPc7Yx8
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Per practicar la representació gràfica i analítica de les rectes i paràboles i les funcions de 

proporcionalitat inversa cal que feu els següents exercicis: 5.10 ( pàg 113 del llibre de text 

), 5.43 ( pàg 120 del llibre de text ), 5.12 i 5.13 ( pàg 114 del llibre de text ), 5.31 ( pàg 

119 del llibre de text ) i 5.35 i 5.36 ( pàg 120 del llibre de text ) 

A més, cal que que solucioneu també les  funcions hiperbòliques de l’arxiu pdf que 
trobareu a la classe de mates del Google Classroom. 

 
Tipus i data de lliurament: Cal que feu fotos o escanejeu els apunts que preneu a la llibreta 

i els exercicis solucionats i que els penjeu al Google Classroom. Teniu fins el diumenge 24 

de Maig a les 21.00 per entregar aquesta feina. 

El dilluns 25 de Maig, es penjaran a la classe de mates les solucions dels exercicis 
perquè us els pogueu corregir. Prèviament s’ hauran valorat. 

 
Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Ciències Socials 

Grup: 4t ESO 

Feines:  Anàlisi d’un PowerPoint i un vídeo sobre la guerra civil, extracció d’idees i resum 
mitjançant una nota cornell i gravació al mòbil del inici, desenvolupament i final  de la 
contienda. 
Tipus i data de lliurament: A través del classroom 29 de maig. 
 

 

Professora:Carmen Trulls 

Matèria: Matemàtiques 

Grup:4ESO B i C  
Feines: Començarem la setmana amb un examen oral del tema de funcions que hem 
treballat fins ara. Un cop fet l’examen encetarem nou tema: Geometria. Les tasques de la 
setmana estaran penjades  al Classroom 
   
Tipus i data de lliurament : Caldrà lliurar pdf amb el títol adient via Classroom, amb la data 
de lliurament assenyalada al Classroom. 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Filosofia 
Grup: 4r ESO 
Feines : Treballar l’impacte socio-emocional del confinament actual. 
Tipus i data de Lliurament: Tasques Classroom de la matèria, fins al 22 de maig. 
 
 
Professor: Òscar Simón 

Matèria: Tec-Tic 
Grup: 4r ESO 
Feines : Pràctica final d’Arduino 
Tipus i data de Lliurament: Tasques Classroom de la matèria, fins al 29 de maig. 
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Professor: Òscar Simon 

Matèria: TIC 
Grup: 4r ESO 
Feines : Renderizar amb Blender 
Tipus i data de Lliurament: Tasques Classroom de la matèria, fins al 29 de maig. 
 
 
Professor/a:Salvador cervera  

Matèria: Tecnologia  
Grup: 4rtESO 

Feines: Han de visualitzar els vídeos explicatius penjats al classroom, llegir tema de la 
pàgina 88 a la 90 i fer els exercicis   
Tipus i data de lliurament tasques al classroom data entrega 24 maig  
 
 
Professors: Pau Martínez i Jessica Barreda 

Matèria: Biologia i Geologia 
Curs 4t d’ESO 
Feines: Herència del grup sanguini. Realitzar les tasques que trobareu al Google 
Classroom de l'assignatura. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats 
 
 
Professora: Josefina Ris 

Matèria: Física i Química 

Grup: 4t ESO 

Feines: Dono per acabat el tema de moviment, tot i que falta el punt 6 de moviment circular 
uniforme. Fareu una activitat competencial del moviment.   
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia 

Grup: 4t 
Feines:   Anàlisi gràfica de paràmetres econòmics. 
Tipus i data de lliurament: Al classroom fins el 29 de maig. 
 


