Pla de treball 23/29 de març - 1r Batxillerat
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.

PROVES CANGUR
Per a l’alumnat inscrit a les proves, teniu aquest link on trobareu exercicis autocorrectius.
http://cangur.org/telecangur/
Departament Matemàtiques

TREBALL DE RECERCA
Recomanem a l’alumnat de 1r de Batxillerat que comenci a buscar informació relacionada
amb el seu Treball de Recerca.
Tutors de Treball de Recerca
Al llarg d’aquesta setmana publicarem al Classroom de Treball de Recerca la llista dels
tutors que tindreu cadascun de vosaltres per a realitzar el vostre Treball de Recerca. Un cop
tingueu el tutor assignat, cal que us hi poseu en contacte per a que us orienti en aquesta
fase inicial (fer índex, cerca d’informació, concretar tema, etc).
Cerca d’informació
● Cerqueu informació en fonts fiables i de qualitat
● Anoteu sempre les fonts consultades per a poder fer una bibliografia
● No copieu directament la informació de les fonts, ja que això seria un plagi. És millor
que llegiu la informació i després l’escriviu amb les vostres paraules.
● Aneu incloent tota la informació que trobeu (redactada per vosaltres) en un
document.
Concreció de la recerca
Alguns de vosaltres heu escollit temes molt generals, i encara no heu definit exactament en
què consistirà la vostra recerca. A mida que aneu buscant informació, cal que aneu pensant
en com podríeu fer una recerca pràctica sobre aquest tema, per tal que el vostre TR es vagi
concretant.

MATÈRIES COMUNES

Professora: Montse Casals
Matèria: Llengua catalana
Curs: Primer de batxillerat
Feines: Llibre de text: llegiu des de la pàgina 69 fins a la 73 i feu els exercicis 7, 8, 9, 10 i
11.
Tipus i data de lliurament: Aquestes feines es corregiran quan puguem tornar a fer classes a
l'institut.

Professora: Carme Foix
Matèria: Castellà
Curs: 1r de Batxillerat
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.Codi de Classe: p2zjaft
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.

Professor: Paco Coronado
Matèria: Filosofia.
Curs: 1r bat
Feina: No s’afegeixen tasques noves. Cal que l’alumnat que no va fer la tasca la setmana
passada la faci ara. Tasca: Concloure el resum del tema 9 ( La Lògica)
Data lliurament: Enviar abans del 26/02 via email.

Professora: Núria Domènech
Matèria: CMC
Curs: 1r de Batxillerat
Feines: Realitzar les activitats corresponents a la Fase 2 del “Fake Project”. Trobareu
l’explicació de l’activitat al Google Classroom de la matèria.
Tipus i data de lliurament: A través del Google Classroom de la matèria, seguint els terminis
indicats per a cada tasca.

Professora: Ana González
Matèria: Anglès
Curs: 1r Batxillerat
Feines: Aquesta setmana trobareu les tasques a fer al Classroom:
1. Participació al Concurs literari de Sant Jordi
2. Reading & Listening: Coronavirus Advice
3. Grammar Revision: Modal Verbs
4. Writing: Coronavirus Advice
Tipus i data de lliurament:
Des del mateix web es poden corregir les activitats online de Grammar Revision.
Pel que fa al Writing, l'heu de fer al Classroom.

Professor: Josep Ayuso i Carles Bonsoms
Matèria: Educació Física
Curs: 1r Batxillerat
Feina teòrica 1r A - Presentar les feines , si encara no les han presentat i enviar-me-les per
correu electrònic (jayuso@xtec.cat).
1. Full de càlcul de l'acrosport (excel)
2. Resum del tema 3 i 4 (word)
3. Full de registre de les proves físiques (1r i 2n trimestre)
4. Inventar-se 4 circuits de força-resistència amb ajuda del llibre de text com el que
vam desenvolupar a classe (1 pot ser aquest mateix). Escriure'l i presentar-me'l a la 1a
classe quan tornem al centre
Feina teòrica 1r B - Presentar les feines , si encara no les han presentat i enviar-me-les per
correu electrònic (cbonsoms@xtec.cat).
1. Resum del tema 3 i 4 (a mà i enviar les fotos del treball)
2. Full de registre de les proves físiques (1r i 2n trimestre)
3. Inventar-se 4 circuits de força-resistència amb ajuda del llibre de text. Escriure'l i
presentar-ho a la 1a classe quan tornem al centre
Feina Pràctica (1r A i 1r B) : APLICAR LA PLANIFICACIÓ DE L'ENTRENAMENT QUE
S'HAN FET. Fer els CIRCUITS, a casa seva de 6 estacions (45 segons de treball i 20
segons de pausa). 3 sèries.
1. Tríceps 2. Abdominals terra 3. Pectoral gomes
4. Salt de corda 5. Bíceps 6. Circuit d'agilitat pel passadís
Feu-ho amb una mica d'imaginació!
Feu l'entrenament a casa com a mínim una vegada cada dos dies

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

Professor: Pau Martínez
Matèria: Biologia i Geologia
Curs: 1r de Batxillerat
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis
indicats. Si teniu problemes per accedir-hi, poseu-vos en contacte amb el tutor o amb el
coordinador.

Professor: Salvador Cervera
Matèria: Tecnologia Industrial
Curs: 1r Batxillerat
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.

Professora: Fina Ris
Matèria: Física
Curs: 1r Batxillerat
Completar les feines per a les dues setmanes:
● Llegir (a consciència, com si fos estudiar) des de la pàgina 126 fins a la pàgina 135.

●

Fer els exercicis 16,18,20 pàgina129; 21,22 pàgina131; 24,25,26 pàgina133;
29,30,31 pàgina135; 32,33,34,35 pàgina137(teniu de model l'A);39
pàgina138;53,54,55,56,57,59,62 pàgina 140.
Recordeu que les preguntes de teoria que he manat són per entendre-la. Als exàmens
només hi ha exercicis pràctics.
Temps i data de lliurament: La correcció la farem a la tornada.

Professora: Rosa Suñer
Matèria: Dibuix Tècnic
Curs: 1r Batxillerat
Feines: L’alumnat de 1 BATX-DT en aquests moments té feina per una setmana més ja
que el darrer dia de classe se’ls va lliurar força feina per si de cas l’ Institut es tancava.
Així doncs, al llarg de la 2 setmana hauríeu de:
- Continuar realitzant les figures axonomètriques que se us van donar
- Hauríeu de posar-vos en contacte amb mi (al llarg d’aquesta setmana) via mail per
tal que tingués ja els vostres correus i poder-vos enviar exercicis de cares a les
properes setmanes. El meu correu: rsuner2@xtec.cat
Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament !!!!
#joemquedoacasa
Tipus i data de lliurament: Quan tornem a l’institut.

Professor: Marc Vilaplana
Matèria: Química 1
Curs: 1r Batxillerat
Feines: Realitzar les tasques indicades al Moodle de la matèria.
Data i mitjà de lliurament: Seguir les indicacions del Moodle de la matèria.
Professor/a: Jordi Soler
Matèria: CTMA
Curs: 1r Btx
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.

Professora: Carmen Trulls
Matèria : Matemàtiques
Curs : 1r Batxillerat B
Feina : Fer la tasca “Activitat Matemàtiques”, que trobareu al final d’aquest document.
També la trobareu penjada al Google Classroom de la matèria.
Data i mitjà de lliurament: No s'ha de lliurar. Cal fer-lo a la llibreta de matemàtiques. Dijous a
les 12:00 la feina ha d'estar feta a la llibreta de matemàtiques.

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL

Professora: Mari Carmen Lorente
Matèria: Història del Món Contemporani
Curs: 1r Btx
Feines: En primer lloc, espero que tots estigueu bé !! Animeu-vos!!! A partir d’aquesta
setmana (del 23 al 29 de març) tindreu les feines al CLASSROOM. Rebreu al vostre correu
de l’institut una invitació per poder entrar al Classroom d’història del món contemporani.

Engresqueu-vos i entreu!!! La data límit per entregar les feines del classroom és el 30 de
març. Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat

Professor : Esperanza Pérez
Matèria : Economia de l'empresa I
Curs: 1r batx
Feines: Llegir la presentació del tema 10, veure el tutorial de youtube i fer l'activitat.
Tipus i data de lliurament: Google classroom 29.3.2020

Professor : Esperanza Pérez
Matèria : Economia
Curs: 1r batx
Feines: Fitxa amb activitats
Tipus i data de lliurament: Google classroom 29.3.2020

Professor: Paco Coronado
Matèria: Psicologia.
Curs: 1r bat
Feines: No s’afegeixen tasques noves. Cal que l’alumnat que no va fer la tasca la setmana
passada la faci ara. Tasca:Visionat del vídeo de "Redes" 119, de l' Eduard Punset i posterior
resum de continguts.
Data lliurament: Enviar abans del 26/02 via email.

Professor/a: Sònia Vives
Matèria: Anàlisi Musical
Curs: 1r Btx
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.
Data i mitjà de lliurament: Entregar a través del Google Classroom, en els terminis indicats.

Professor: Cristina Lucerón
Matèria: Francès
Curs: 1r BTX
Feines:
- Fer tot el model d’examen 6 i penjar l’expressió escrita al Google Drive.
- Penjar al Google Drive l’expressió escrita del model d’examen 5 (aquells que no ho
han fet).
- Veure el video “Louane-Immobile” i fer els exercicis:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/louane-immobile
Tipus i data de lliurament: Cal tenir tots aquests exercicis fets pel divendres al vespre. El
mateix divendres al vespre, us enviaré les correccions per a que pugueu fer una
autocorrecció i m'haureu d'enviar un mail amb la puntuació que heu obtingut a cada exercici.

Professor/a: Anna Villar
Matèria: Literatura Catalana
Curs: 1r Btx
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. Codi de Classe: 2w3rxpg
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.

Professora: Maite Torroja
Materia: Llatí I
Curs: Primer de Batxillerat.
Feines: Del llibre: Llatinismes: pàgina 211, 212: Exercicis 10,25; 10,26. Activitats
d'autoavaluació: pàgina 215. Exercicis 1, 2, 4, 3, 5, 10.
Tipus i data de lliurament: via email i Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o
30 de març.

Professora: Maite Torroja
Materia: Grec I
Curs: Primer de Batxillerat.
Feines: Del llibre: pàgina 69: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pàgina 70: 10, 11, 12.
Tipus i data de lliurament: via email i Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o
30 de març.

Professora: Ana Belén Reyes
Matèria: Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Curs: 1r Batx
Feines: Detallades en Google classroom. CODI D’ACCÉS AL CLASSROOM: qbvzlsq
Data i mitjà de lliurament: En els terminis indicats al Classroom.

ACTIVITAT DE MATEMÀTIQUES (CIÈNCIES-TECNO)

Durant aquesta segona setmana de confinament, seguirem treballant els sistemes de dues
equacions: lineals i no lineals. Ara bé, a més de treballar la part mecànica, és a dir, en farem
més, farem problemes, al cap i a la fi és per resoldre problemes que utilitzem els sistemes.

SISTEMES LINEALS i NO LINEALS AMB DUES EQUACIONS:
Exercicis:
1.- Pàgina 94 . Exercicis 17 i 18
2.- Pàgina 104. Exercici 82
Problemes:
1.- De mescles : 85 i 86
2.- De mòbils : 87 i 89
3.- Exercici 88. En el llibre l’enunciat no està complet i per tant el repeteixo perquè no hi hagi
dubtes:
“Calcula un nombre de dues xifres si saps que la suma de les seves xifres és 14, i que si
invertim l’ordre en què estan col·locades el nombre disminueix en 18 unitats”
4. De geometria:
En aquest cas, primer llegiu el llibre, pàgina 95, exemples d’exercicis resolts 7 i 8. Un cop
els heu entès súper bé, caldrà fer:
-Exercicis 19 i 20
-Exercicis 90 i 91
En aquest cas, com hi ha molta menys feina que la setmana passada, la data per tenir-los
fets és el dijous 26 a les 12 hores. Arribat el moment ja veurem com entregar-los. Els
exercicis s’han de fer a la llibreta. Cal treballar amb cura, ordre, paginant els fulls i
classificant les tasques amb claredat. Arribat el moment ja veurem com entregar-los.
Aquesta tasca es publicarà tant al web de l’institut com al Google Classroom que
compartim. Aniré afegint comentaris, vídeos explicatius i tasques complementàries al
Google Classroom. En aquest entorn us informaré sobre novetats. També podeu contactar
amb mí si teniu dubtes.
Salutacions, Carme Trulls

