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Pla de treball 23/27 març – 1r ESO 
 

MATÈRIES COMUNES 

 

Professor: Carmina Rodríguez 

Matèria: Ciències Socials 

Curs: 1r ESO 

 

Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codis d’accés a la classe C.Socials: 

1A = ztnjr25 / 1B = njnvllp / 1C = socv2q6 / 1D = l6tquxc 

 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu un  email a 

l’adreça crodr39@iesffg.cat.  

 

Feines: 

 

Veure els següents vídeos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEOvR4kvFm0 Catal Hüyük (Poblat Neolític) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQG6IWNUAms  Stonehenge Monument 

Vídeo en versió original (anglès), en configuració podeu posar els subtítols en castellà. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KuDw-QweP9U La Prehistòria a Catalunya. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY8497681l0 Què és l’arqueologia 

________________________________________________________________________ 

 

Professor: Aníbal Ledo 

Matèria: Llengua Castellana 

Curs: 1r ESO C i D 

Feines: 

 

Aquí adjunto  el link amb una sèrie d'exercicis de la unitat 5: 

https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118858126__Actividades_finales_.php 

 

No són interactius per fer a la pantalla. 

En concret heu de fer a la seva llibreta els exercicis 1, 2, 5, 6, 8, 9 i 11 (d'aquest últim 

només els apartats a, b, c, d i e). 

Podeu navegar amb les fletxetes per consultar la teoria si voleu. 
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Professor: Helena Reig 

Matèria: Llengua Castellana 

Curs: 1r ESO A i B 

Feines: 

 

En la página web indicada a continuación, en el apartado, ortografía de las letras:  

http://www.reglasdeortografia.com/indiceg.php 

http://www.reglasdeortografia.com/indicej.php 

Copiar las reglas de ortografía de la g y la j y hacer los ejercicios donde se indica Sec o 

Pri/sec. 

Lecturas: 

-Algunas de las editoriales y webs que estos días ofrecen libros electrónicos gratuitos: 

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/ 

https://www.nubico.es/prueba-gratis-nubico-premium 

- Esta web de cuentos clásicos con textos digitales completos. Los autores están por orden 

alfabético. 

https://ciudadseva.com/biblioteca/indice-autor-cuentos/ 

______________________________________________________________________ 

 

Professor: Maria Gisbert i Xavi Mansa 

Matèria: Matemàtiques 

Curs: 1r ESO  

 

Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

 

Codis d'accés a la classe de Matemàtiques de Maria Gisbert: 1A = 3twxqcu / 1B = qmajmis 
 
Codis d'accés a la classe de Matemàtiques de Xavi Mansa: 1r C = gpldoso / 1r D = 47wej5c 

 
Si algú té problemes per accedir  o per qualsevol dubte envieu un email a 

l’adreça  mgisber2@iesffg.cat (Maria Gisbert), xmansa@iesffg.cat (Xavi Mansa). 

 

Feines: 

 

Aquesta setmana us demanem que feu una petita recerca, serà sobre els COSSOS 
GEOMÈTRICS. 
Com es classifiquen? Com s’anomenen? Quins són? 
Quines característiques tenen? 
Un cop ho tingueu clar, feu el desenvolupament i els construïu, si no teniu cartolina, no 
passa res, com pugueu...Tots tenen un nom i cal que us familiaritzeu amb ell! ( Pista: els 
cossos geomètrics bàsics són 6) 
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Professora: Mª Ángeles Guillén 
Matèries: ATD Català i ATD matemàtiques 
Curs: 1r ESO 
Feines:  
 
Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

 

Codis d'accés a la classe de Català del grup d'ATD = c3xarez 
 
Codis d'accés a la classe de Matemàtiques del grup d'ATD = sdcbxjd 
 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu-me un email a 

l’adreça  mguill7@iesffg.cat.  

_________________________________________________________________________ 
 
Professora: Carme Foix 
Matèria: ATD Castellà 
Curs: 1r ESO 
Feines: 
 
Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codi d’accés a la classe 6lnklln 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu-me un email a 

l’adreça cfoix@iesffg.cat 

_________________________________________________________________________ 

 

Professor: Cristina Oliver 

Matèria: Música 

Curs: 1r ESO  

Feines: 

 

Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codi d’accés a la classe música: 1A = hqwilsh / 1B = u2g6gij / 1C = jwixkwy / 1D = z7dqj3p 

Codi d’accés a Tutoria: 1ª = zsdcyva 
 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu-me un email a 

l’adreça coliver7@iesffg.cat 

_________________________________________________________________________ 

 

Professor: Montserrat Cano 

Matèria: Llengua Catalana 

Curs: 1r ESO  

Feines: 

Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codi d'accés a la classe de Català de 1r d'ESO: q5k5l65 
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Si algú té problemes per accedir a  per qualsevol dubte envieu-me un email a 
l’adreça mcano239@iesffg.cat.   
 

 
  
Professor: Maite Gil i Mar Martín 

Matèria: Biologia i Geologia 

Curs: 1r ESO  

Feines: 

 

Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu un email a 

l’adreça mgil13@iesffg.cat (Maite Gil: 1rA i B),  mmar85@iesffg.cat (Mar Martín 1r C i D). 

 

 

FEINA Instruccions ENTREGA 

“Un control infal·lible” 

 

Qüestions per respondre. 

Penjada al google classroom. 

31 març 

“Identificant mostres” Qüestions per respondre. 

Penjada al google classroom. 

31 març 

“Els oceans: abocadors de la humanitat” Text sobre la contaminació dels 

oceans i vídeo sobre “El prestige” 

amb qüestions per respondre. 

Penjada al google classroom. 

31 març 

Activitat:  

“Vida extraterrestre? 

Trobareu les instruccions a google 

Classroom  

24 de març 

Laboratori: Construcció d’un pluviòmetre i 

recollida de dades 

Trobareu al Classroom un enllaç a un 

vídeo que explica com construir un 

pluviòmetre casolà. Haureu de fer un 

seguiment fotogràfic del procés de 

construcció i una recollida de dades 

de la quantitat de pluja que recull cada 

dia el pluviòmetre. 

Penjada al google classroom. 

31 març 
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Professor: Joan Pregonas 

Matèria: Tecnologia 

Curs: 1r ESO A – B i C 

Feines: 

 

Hola nois/es, 
Com va el confinament? Espero que encara no us estigueu pujant per les parets, perquè 
encara queden algunes setmanes, segons sembla. Recordeu que és molt important que fem 
el que ens diuen les autoritats i els que en saben molt més que nosaltres: quedar-nos a 
casa i extremar les mesures d'higiene, rentant-nos bé les mans, per exemple. La veritat és 
que aquí a la rambla Badal de Barcelona, el lloc on visc, tot està desert. No hi ha gairebé 
ningú al carrer. Tan sols gent que passeja gossos o que se'n van a comprar. En general, la 
gent compleix amb l'estat d'alarma que s'ha decretat i, així, tot anirà millor. 
 

Anant al gra, al tema que ens ocupa, que es intentar mantenir el fil en l'àrea de tecnologia, 
vull comentar-vos diferents coses: 

1. En el pla de treball de la setmana passada us proposava tres tasques per fer: el 
dossier del segon trimestre, uns exercicis i una maqueta de l'edifici on viviu 
vosaltres. He rebut imatges de poques maquetes. Us animo a construir-les!! 

2. Un cop tingueu fetes les maquetes, us proposo que entreu a “Google Maps” i mireu 
la part d'Street View (vista del carrer)de casa vostra. Us ha d'aparèixer l'edifici on 
viviu. Us poso  l'enllaç d'un “street view”  per a que tingueu un exemple del que heu 
de veure. 

 https://goo.gl/maps/bnpzZ4oPb1rNovhZ7 
 

Un cop tingueu la imatge, podreu comparar la maqueta que heu construït amb la imatge de 
l'edifici i valorar com us ha quedat. És a dir, vosaltres mateixos podreu valorar la qualitat de 
la vostra maqueta. Com que estem a distància, us dono algunes pautes de com valorar la 
maqueta: 

 Puntualitat en el lliurament 
 Nombre de plantes de l'edifici  
 Nombre de finestres de cada planta 
 Alçada de l'edifici segons l'escala 1:100 
 Amplada de l'edifici segons l'escala 1:100 
 Ús de les eines de dibuix  (escaire i cartabó per aconseguir línies paral·leles i 

perpendiculars) 
 Ús de les eines de dibuix  (regles graduats per a les mesures del prisma) 
 Decoració de l'edifici (colors de la façana, balcons, etc.) 
 Complements de l'edifici (es poden haver dibuixat edificis contigus al vostre o 

complements com, per exemple, piscines comunitàries) 
 

Doncs bé, la tasca d'aquesta setmana es elaborar una rúbrica d'autoavaluació, semblant a 
les que hem elaborat a classe, de la maqueta i posar-vos una nota vosaltres mateixos. 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/bnpzZ4oPb1rNovhZ7
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Professor: Susana Báez 
Matèria: Anglès 
Curs: 1r ESO – D 
 
Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codi d’accés a la classe = klgf2sg 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu-me un email a 

l’adreça sbaez@iesffg.cat 

_________________________________________________________________________ 
 
Professor: Ramón Miró 

Matèria: Visual i Plàstica 

Curs: 1r ESO A  

Feines: 

 

Fer dos quadrats de 15 x 15 cm, dibuixar la mateixa forma dins, en el primer fer paral·leles i 

en el segon línies ondulades, pintar-ho amb dos colors com es veu en l’exemple. 
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Professor: Rosa Suñer  rsuner2@xtec.cat 

Matèria: Visual i Plàstica 

Curs: 1r ESO B-C i D 

Feines: Setmana 2 

Tipus i data de lliurament: Es lliurarà i es corregirà quan tornem a l’institut. 

 

 

Hola nois i noies! Esperem que seguiu tan actius i amb ganes d’aprendre com sempre!!! 

 

Al llarg d’aquesta segona setmana  continuarem investigant a l’entorn d’aquest Festival de Cinema  

d’animació anomenat ANIMAC.  http://www.animac.cat/ 

    
 

Què se us proposa que feu???       

 

J- Us demanem que, després de la feina feta en la setmana1,  agafeu tot seguit un altre foli blanc 

mida DIN A4 i feu 4 esbossos intentant fer una versió personal del Cartell del Festival ANIMAC.   

Recordeu que una versió és un treball semblant però no una còpia. 

Trieu la versió que creieu que pugui ser més interessant i seguidament uniu dos fulls blancs mida  

DIN A4  o una cartolina gran que tingueu per casa i transformeu la vostra versió personal del cartell  

en un “collage” (tècnica que utilitza diferents papers retallats i/o materials per a crear composicions).  

Com ho fareu? 

Buscareu diferents papers, cartolines, material,... que tingueu per casa i amb les tisores anireu  

retallant les diferents formes que heu dibuixat en la vostra versió  i les anireu enganxant tot  

construint el vostre cartell final. És a dir, en comptes d’utilitzar colors per a pintar el cartell el que  

farem és el cartell amb trossos retallats de diferents papers, materials que trobeu per casa vostra. 

Recordeu que el resultat final no cal que sigui una còpia exacte de la vostra versió , sempre  

canviarà ja que podeu incorporar, canviar, eliminar, ...coses que se us vagin acudint.  

Important: Recordeu que estem confinats i confinades i no es pot sortir al carrer.  

En el cas que no tingueu algun material, o pega, o.... espavileu-vos per trobar una altra manera per  

acabar el treball. 

 

Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament !!!! #joemquedoacasa 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor: Susana Báez /Yannick Welm 
Matèria: Alemany  
Curs: 1r ESO 
  
Tota la informació de les feines la teniu a Google Classroom. 

Codi d’accés a la classe = w5kziw6 
 

Si algú té problemes per accedir o per qualsevol dubte envieu-me un email a 

l’adreça sbaez@iesffg.cat.  

   
Feines:  

 
Durant aquesta setmana us faig arribar a través del Google classroom material per practicar 
les hores en alemany i un document amb diferents activitats de repàs sobre salutacions, 
diàlegs treballats a l’aula i la presentació de terceres persones.  
  
La part de les hores la podeu fer en un document Word.  
  
Podeu lliurar aquestes feines a través del Google classroom  fins el 27/03/2020. 

 

Wiederholung 
 

1. Ordne die Begriffe in die Tabelle ein! (Classifica) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßung Verabschiedung 

 

 

 

 

 

 

 Guten Tag!  Wir sehen uns!  Hi Schönes 

Wochenende! 

Bis bald! Guten Mittag!  Tschüss! Auf Wiedersehen! 

Guten Abend!  Moin Gute Nacht! 

Hallo!    Schönen Tag noch! 

! 

mailto:sbaez@iesffg.cat
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2. Schreibe einen Dialog! (Escriu un diàleg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo!   Wie geht’s?/Wie geht’s dir?  Tschüss! 

Wie alt bist du?  Ich habe im … Geburtstag Ich bin … 

Mir geht’s gut  Wie ist dein Name?  Mir geht’s gut  Ich bin … und 

du? 

schlecht/ so lala Ich heiße … und dir?  Wie heißt du? 

Auch gut  Ich bin … Jahre alt  Mach es gut! 

 Wann hast du Geburtstag?  
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3. Stelle diese Person vor!  

      (Presenta a les següents persones segons l’exemple i les dades proporcionades) 

Recorda utilizar els pronoms personals de forma correcta: er (ell) /sie (ella) 

 

Beispiel: Lena Meyer -Landrut (cantante alemana) 

      Nombre: Lena Meyer-Landrut 

      Edad: 28 años 

 

 

 

Das ist eine sehr bekannte deutsche Sängerin. ……… 

 Das ist eine sehr bekannte Sängerin. Sie heißt Lena Meyer-Landrut und ist 

achtundzwanzig Jahre alt.   

 

1) Alex Domenech (influencer español) 

 

    Nombre: Alex Domenech 

    Edad: 26 años 

 

 

 

 

Das ist ein spanischer Influencer.  …… 

  

 

 

2) Paula Gonu (influencer española) 

Nombre: Paula Gonu 

Edad: 26 años 
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Das ist eine sehr bekannte spanische Influencerin. … 

  

3) David Alaba (futbolista austriaco)  

Nombre: David Alaba 

Edad: 27 años 

 

 

 

 

Das ist der berühmte österreichische Fußballspieler, welcher beim Fußballverein Bayern 

München spielt. … 

  

 

 

4) Lena Gercke (modelo alemana)  

Nombre: Lena Gerke 

Edad: 31 años 

 

 

 

 

  Das ist die Gewinnerin von Germanys next Topmodel. … 

  

 

 

5) Toni Kroos (futbolista alemán)  

                                                              Nombre: Toni Kroos 

                                                              Edad: 27 años 

                             

                                                                

 

 

Das ist der einzige Fußballspieler, der gerade bei Real Madrid spielt.  
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6) Lionel Messi (futbolista argentino)  

                               

                               Nombre: Lionel Messi 

                                            Edad: 32 años 

 

 

 

 

       Das ist der argentinische Fußballspieler, der gerade beim Barcelona F.C.  spielt. … 

  

 

7) Dulceida (influencer española)  

 

Nombre: Dulceida 

Edad: 30 años 

 

 

 

 

       Das ist eine in Barcelona lebende Influencerin. Sie ist die Schwester von Alex   

Domenech.… 

  

 

8) Thomas Müller (futbolista alemán)  

 

Nombre: Thomas Müller 

Edad: 30 años 
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Das ist einer der bekanntesten Fußballspieler Deutschlands. Er ist nicht nur für sein 

Talent im Fußball bekannt, sondern auch für seine Witze. … 

  

9) Patrick Biedenkapp (influencer alemán)  

 

                                                             Nombre: Patrick Biedenkapp 

                                                              Edad: 30 años 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist ein bekannter deutscher Influencer, welche als Pilot arbeitet. Sein 

Instagramname ist pilotpatrick. … 

  

 

 

10) Emilia Schüle (actriz alemana)  

 

                                                 Nombre: Emilia Schüle 

                                                 Edad: 27 años 

 

 

 

 

 

 

 Das ist eine der bekanntesten Schauspielerin Deutschlands. Ihr Instagramname ist 

emilia.schuele. … 
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11) Elyas M’Barek (actor austriaco)  

 

                                                 Nombre: Elyas M’Barek  

                                                 Edad: 37 años 

 

 

 

 

 

 

Das ist der bekanntesten Schauspieler in Deutschlands. Oft spielt er in den Filmen einen 

Herzensbrecher. Sein Instagramname ist elyjahwoop. … 
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Professor: Cristina Luceron 

Matèria: Francès 

Curs: 1r ESO 

Feines: 

 

                    Veure el vídeo “Nous apprenons le français pour…” i respondre les preguntes: 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/nous-apprenons-le-francais-pour 

  

                    Veure el vídeo “Pouvez-vous compléter une carte d’identité?” i respondre les 

preguntes: 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-pouvez-vous-completer-une-

carte-didentite 

 

Tipus i data de lliurament: Els alumnes que facin els exercicis han de fer una captura de 

pantalla conforme han fet les activitats i quan tornem a classe, ho portaran imprès.  

 

 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/nous-apprenons-le-francais-pour
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-pouvez-vous-completer-une-carte-didentite
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bilan-pouvez-vous-completer-une-carte-didentite

