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Pla de treball 23/29 març – 4t ESO 
 

 

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. 
 
 

MATÈRIES  

 
Professor: Pau Martínez 
Matèria: Biologia i Geologia 
Curs: 4t d'ESO  
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 els 
professors. 
 
 
Professora: Jessica Barreda 
Matèria: Biologia i Geologia  
Curs: 4rt d'ESO 
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 els 
professors. 
 
 
Professora: Fina Ris 
Matèria: Física i Química 
Curs: 4t d’ ESO. 
Feines: Fer exercicis 34, 35, 36, 37 pàg 153 i 38, 39 pàg 154. 
Solucions ex 8: a)  25 m  , 10,4 m ; ex 9: 36 Km ; ex 10: a) 0,54m/s  b) 6,6 min; ex 11 v 
mitjana= 5,7 m/s; ex 12 : a) 250 s, 1500m per arribar a l'institut b) 6,85 m/s ;ex 31 c) serà 
fotografiat pel radar ; ex 32: a) 52,33 m/s i 188,38 Km/h ; ex 33: a) 10,44 m/s i 37,58 Km/h 
Tipus i data de lliurament:  
 
 

Professora: Cristina Oliver 
Matèria: Música 
Curs: 4rt 
Feines: Totes les tasques estan al Classroom. Codi 5w64dgp 
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Professora: Sònia Vives 

Matèria: Música 

Curs: 4t 

Feines: L'alumnat d'optativa de 4t de la professora Sònia Vives ha de fer servir el Google 

Classroom. Per entrar en aquest entorn és imprescindible tenir el correu del centre, el que 

acaba en iesffg.cat 

Un cop accedeixis amb aquest correu cal anar al marge dret on està el quadradet de punts i 
clicar sobre google classroom i allà trobaràs activitats per a cada setmana. 
El màxim d'activitats a la setmana són 4 i estan pensades perquè gaudeixis de la música 
sense deixar d'apendre. 
Molts ànims , cuideu-vos molt i angelets, quedeu-vos a casa. 
 

 

Professora: Helena Reig 

Matèria: Llengua castellana i literatura 

Curs: 4t ESO  

Feines:  

-Buscar información sobre el Realismo y el Naturalismo, la novela, primero en general y 

después concretar: la novela realista en España.  

Hacer un resumen: origen, descripción, características y autores destacados. 

-Visionado de La Regenta, minisèrie televisiva, adaptación de la novel·la homònima de 

Leopoldo Alas "Clarín": 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/ 

-Algunas editoriales que estos días ofrecen libros electrónicos gratuitos: 

https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/ 

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

https://www.anagrama-ed.es/noticias/anagrama/regala-lectura 

-Libros del asteroide publicará periódicamente en su web lecturas seleccionadas para estos 

días: 

http://www.librosdelasteroide.com/-mas-tiempo-para-leer-te-regalamos 

*Os propongo la lectura de este capítulo de El tiempo regalado, de Andrea Khöler: 

http://www.librosdelasteroide.com/IMG/pdf/-1173.p 

 

 

Professora: Anibal Ledo 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: ATD de 4t 
Feines: 
En aquest link del llibre digital d'acces lliure de MAC GRAW HILL heu de llegir la teoria i fer 
els exercicis 1. 2. 3. 7 i 8. El 9 és una breu redacció per posar-lo en pràctica i també és 
recomanable. Al final de la pàgina si cliqueu a l'exercici interactiu podreu repassar tota la 
teoria de forma autocorrectiva d'una tacada. 
 
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118857966__Lengua.php 
 

 
 

http://iesffg.cat/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/
https://keepreadingencasa.planetadelibros.com/
https://www.nubico.es/prueba-gratis-nubico-premium
https://www.anagrama-ed.es/noticias/anagrama/regala-lectura
http://www.librosdelasteroide.com/-mas-tiempo-para-leer-te-regalamos
http://www.librosdelasteroide.com/IMG/pdf/-1173.pdf
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118857966__Lengua.php
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Professora: Montse Cano 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: ATD de 4t 
Feines: 
Tota la informació de les feines la teniu a google Classroom. 

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

email a l’adreça mcano239@iesffg.cat.   

Codi d'accés a la classe de Català d'ATD de 4t d'ESO: zc64fsi 
 
 
Professora: Georgina Martínez i Montse Casals 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: 4tA, B, C i D 
Feines:  
Lectura Tema 5 Exercicis de Comprensió lectora. 
Corregirem els exercicis quan tornem a les classes. 
 
Esteu atents al google classroom, atès que enviarem tasques o indicacions.  
 
 
Professor: Xavi Mansa 
Matèria: Matemàtiques 
Curs 4t ESO D 
Feines: Aquesta segona setmana us convido a llegir, investigar i reflexionar sobre el paper 
de les matemàtiques en la vida real i més concretament com les matemàtiques poden ser 
una eina molt eficaç com a model de predicció del comportament de la pandèmia Covid-19 
en les properes setmanes. 
 

1- Primer de tot, escolteu l’entrevista que li van fer al programa El Suplement de 
Catalunya radio aquest dissabte passat a la Clara Granell ( Investigadora de 
sistemes complexos ). Escolteu l’audio a partir del minut 53:15. En l’entrevista es 
parla del paper de les matemàtiques com a model de predicció. 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-9-a-10-h-
21032020/audio/1067193/ 
 

2- Llegiu detingudament la informació d’aquest enllaç. Important: obriu i llegiu els 
apartats on diu LLEGIR MÉS. 

https://jumpmath.es/ca/les-matematiques-per-entendre-la-pandemia-del-coronavirus/ 
3- Llegiu detingudament l’article i l’entrevista del National Geographic sobre el model 

matemàtic de predicció del Covid-19 desenvolupat per la Universitat Rovira i Virgili i 
la Universidad de Zaragoza. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/este-mapa-calcula-riesgo-epidemico-
coronavirus-hasta-18-marzo_15312 

4- Realitzeu un petit redactat sobre el que heu llegit, escoltat i analitzat en els gràfics: 
Fes servir un vocabulari adient: models matemàtics, predicció, extrapolació. Busca el 
significat d’aquestes paraules en termes matemàtics. 

 
 
 
 

mailto:crodr39@iesffg.cat
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-9-a-10-h-21032020/audio/1067193/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-suplement-de-9-a-10-h-21032020/audio/1067193/
https://jumpmath.es/ca/les-matematiques-per-entendre-la-pandemia-del-coronavirus/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/este-mapa-calcula-riesgo-epidemico-coronavirus-hasta-18-marzo_15312
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/este-mapa-calcula-riesgo-epidemico-coronavirus-hasta-18-marzo_15312
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Professora: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: Matemàtiques 

Curs:4tA 

Feines: detallades en  Google classroom. CODI: bspfb4p  

 

Professor: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: Matemàtiques 

Curs:4tATD 

Feines: detallades en  Google classroom. CODI: pxiinnr 

 
Professor: Carme Trulls 
Matèria: Matemàtiques 
Curs 4t ESO B i C 
Feines: 
Introducció : Mireu aquest vídeo força interessant i bastant genèric sobre funcions: 

https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_cat_funcions1-JS-

LOMCE/graficas_recorte.html 

1. Repassem periodicitat que vàrem treballar la setmana passada: 

https://www.youtube.com/watch?v=3j45BBVlO40  

Llegim les pàgines 24 i 25 del llibre en què parlen de tendència i periodicitat. Llegeix amb 

atenció les activitats resoltes. 

Exercicis 4.17 ,4.18, 4.29, 4.30 , 4.41,4.43 (excepte l’apartat d), 4.45 (excepte l’apartat d) i 

4.46 

2. Ara haurem de pensar en tipus de funcions, i haurem de mirar el tema 5: 

Les primeres funcions a estudiar seran les lineals (línia = recta), de les quals tenim tres 

tipus. Llegiu la pàgina 108.  

Vídeo explicatiu :   https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA 

Caldrà fer els exercicis 5.1, 5.2 5.3 5.4 i 5.5 

3.  Recta que passa per dos punts   

Vídeo explicatiu :   https://youtu.be/YaF9yWOrSh0  (fins el minut 3:20) 

Exercicis  amb solució posterior. 

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472115_5_1_107792.pdf 
 
Tipus i data de lliurament 
Ha d'estar fet pel proper dilluns 30 a la llibreta. Enviaré les solucions dilluns 30 de març 

perquè puguin corregir-lo els mateixos alumnes. Un cop corregits s'hauran de penjar amb 

data límit el 31 de març a les 21:00 hores. També revisaré la llibreta un cop acabat el 

confinament. He obert una Google Classroom on estan penjades les tasques. 

 

Professora : Esperanza 

Matèria: Economia 

Curs: 4rt  ESO 

Feina:  

Veure una pel·lícula, llegir un article i fer una activitat 
Tipus i data de lliurament:  via Google classroom. 
 
 

https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_cat_funcions1-JS-LOMCE/graficas_recorte.html
https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_cat_funcions1-JS-LOMCE/graficas_recorte.html
https://www.youtube.com/watch?v=3j45BBVlO40
https://www.youtube.com/watch?v=ACErHP3qzmA
https://youtu.be/YaF9yWOrSh0
https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1472115_5_1_107792.pdf
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Professora : Rosa Suñer 

Matèria: VIP 

Curs: 4rt  ESO 

Feina: 

De cares a aquesta segona setmana de confinament les feines que  se us proposen des de 

l’Optativa de VIP són les següents: 

 

1- Lliurar el cartell de la Setmana de les llengües tot aquell alumant que no l’ha enviat 

encara. 

   Cal que seguiu les instruccions que teniu apuntades en la Setmana 1. 

 

2- Buscar imatges en les xarxes que tinguin relació amb notícies de l’Emergència sanitària 

del coronavirus que estem vivint i seleccionar-ne dues, una que ens comuniqui una notícia 

negativa i l’altra una notícia  positiva. Creeu un PowerPoint i poseu en la segona pantalla 

les dues imatges contraposades i una paraula o frase que penseu que es relacioni amb 

cada imatge que heu triat. Intenteu que la paraula o la frase es barregi amb la imatge que 

fa referència. 

- Penseu un possible títol per aquest treball que iniciem aquesta setmana però que durarà 

fins que s’acabi el confinament i el poseu en la primera pantalla del Power Point. 

- Feu fotos que comuniquin què estar representant per vosaltres aquest confinament i 

seleccioneu-ne dues i les poseu en la tercera pantalla d’aquest Power Point. 

- A les fotos hi podeu posar algun filtre o modificar algun color o colors o incorporar alguna 

cosa si ho creieu necessari per tal de potenciar el que ens vol comunicar i no pas per 

canviar-ho o tergiversar-ho. 

 

3- Entreu a: 

https://revistacodigo.com/arte/10-museos-virtuales-en-el-mundo/ 

i gaudiu d’aquests deu museus escampats pel món!!! Intenteu investigar i localitzar algunes 

de les obres dels moviments d’avantguarda que hem estudiat al llarg del 2T i d’altres obres 

que heu estat coneixent al llarg de tots aquests cursos de secundària. A veure si en trobeu 

alguna!!!! 

 

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

#joemquedoacasa 

Tipus i data de lliurament: a la tornada a l’institut 
 

 
Professora: Cristina Lucerón 
 Matèria: Francès 
Curs: 4rt ESO 
Feines:  
Els alumnes que es presenten a l'examen del DELF B1, han de fer tot el model d'examen 4. 

-  Els alumnes que es presenten a l'examen del DELF A2, poden fer el següent model 

d'examen on-line: https://delfdalf.ch/exemples-delf-niveau-a2  

 

https://revistacodigo.com/arte/10-museos-virtuales-en-el-mundo/
https://delfdalf.ch/exemples-delf-niveau-a2
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Fixeu-vos bé que sigui el DELF Junior A2 exemple d'examen nº 2. Us podeu descarregar el 

dossier de les respostes i on-line trobareu la comprensió oral, així com les correccions de 

tots els exercicis.  

Tipus i data de lliurament: Tothom ha de tenir el exercicis fets el divendres 27 de març al 

vespre. Els alumnes de l'A2, m'envieu un mail amb la nota que heu obtingut en cada 

apartat i els del B1, us enviaré les correccions.  

 

Professor: Ramón Miró 
Matèria: VIP 

Curs: 4rt  ESO A i B 

Feina: 

Comentar subjectivament aquestes dues imatges (sis línies mínim). 
 

   
 
(Idees, interpretació, relacions, context, història, conclusions…) 
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Professora: Cristina Fernández 

Matèria: Ciències Socials: Geografia i Història 
Curs: 4rt  ESO 
Feina: Trobareu la feina al google classroom, però per si hi ha algun problema la teniu a 
continuació. 
 

LA REVOLUCIÓ RUSA 
Per entendre la revolució russa, la instauració del comunisme i les seqüeles que romanen a 

l’actualitat, et proposo que miris els següents documentals i responguis les preguntes amb 

les teves paraules. 

Documental 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cJJgs-vSs4s 

1. Explica per què el règim del tsar era autocràtic. 
2. De quin estatus social era la família de Lenin? 
3. Què va voler fer Alexandre Uliànov, el germà de Lenin? Quines pensaven que serien les 
conseqüències? Quines van ser les conseqüències d'aquell pla? Com va afectar Lenin? 
4. Quins països eren una amenaça per la Rússia del tsar Nicolau II? Amb qui va entrar en 
guerra? 
5. Què va ser el diumenge sagnant? Quan i on va succeir? 
6. Què és la Duma? Era independent? 
7. De què era líder Lenin quan va conèixer a Stalin?Què va suposar per a Rússia entrar en 
la primera guerra mundial? Els soldats estaven d'acord amb la guerra? 
8. Qui va ser Rasputin? 
9. Per què Nicolau II es va veure obligat a abdicar? Quins dos bàndols es van disputar el 
poder a Petrogrado? On van traslladar la família reial? 
10. Què va passar l'octubre de 1917? 
11. Quant va durar la guerra civil? Quins eren els dos bàndols? Qui va guanyar la guerra? 
12. Què li va passar a la família reial? 

Documental 2 

https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc 

1. Quines van ser les causes de la revolució russa? 
2. Quines van ser les 2 fases de la revolució de 1917? 
3. On va començar la primera i qui es va revolucionar? 
4. Que eren els soviets? Qui era el seu líder? Què pretenia? 
5. Qui va idea la segona fase de la revolució? 
6. Després de les eleccions es va produir una guerra civil. Per què? 
7. Què és el terror roig? 
8. Què signifiquen les sigles URSS? Quan es va formar l'URSS i fins quan va durar? 
9. Qui va ser Stalin? 
10. Qui era Trotski? Què li va passar? 

Documental 3 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/revolucio-russa-100-anys-

despres/video/5695591/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cJJgs-vSs4s
https://www.youtube.com/watch?v=-mnRwShLmXc
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/revolucio-russa-100-anys-despres/video/5695591/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/revolucio-russa-100-anys-despres/video/5695591/
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1.Què en pensen els russos d'avui en dia de la revolució russa de 1917? 
2. Per què algunes persones pensen que s'han de retirar els monuments de Lenin dels 
carrers? 
3. Que vol dir que després de la revolució el culte al tsar i a l'església s'havia de substituir 
per la nova fe socialista? 
4. Per què creus que Franco va acollir part de la família dels tsars a Espanya? 
5. La població monàrquica fa un recorregut anual d'uns 20 km. Què commemoren? 
6. Quin tipus de monarquia es proposa per la Rússia d'avui en dia? 
7. Quin percentatge de població és comunista? 
8. Quina és la segona força política del país? 
9. En el primer congrés de 1956, que es va criticar d'Stalin? 
10. Què pensen els comunistes de la democràcia? 
11. Com està repartida la riquesa a Rússia? 
12. Què et sembla que a Rússia n'hi hagi un sistema d'impostos de tarifa plana? 
13. Què és la marxa del règim immortal del 9 de maig? 
14. Quines pràctiques considerades de terrorífiques va fer servir el règim d'Stalin? 
 
Llegeix les pàgines 150-153 del llibre de text i fes els ex 1 i 3 de la pàgina 153. 
 

Investiga: 

Defineix comunisme i capitalisme i fes una comparativa entre les dues postures. 

 

 

 

 

Professores: Ana González: agonz243@xtec.cat 
Yolanda Ribé: yribe@xtec.cat 
Matèria: Anglès 
Curs: 4t ESO 
Feines: questa 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agonz243@xtec.cat
mailto:yribe@xtec.cat
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Professora: Gisela Chebabi Abramides 
Matèria: TEC TIC/ Informàtica 
Curs: 4t ESO 
Feines: 

Tipus i data de lliurament: 

Els alumnes trobaran les properes accions dins les aules de Google Classroom. Et fai un 

resum amb els codis de les aules: 

Assignatura: Informàtica 

Codi aula Classroom: wxbjwis  

Assignatura: Tectic 

Codi aula Classroom: xbi4zwc 

 

 

Professor: Susana Báez /Yannick Welm 
Matèria: Alemany  
Curs: 4rt ESO 
Feines:   
Al Google Classroom podreu trobar les tasques proposades per aquesta setmana.  
Tipus i data de lliurament: Google Classroom  fins el 27/03/2020. 
 

 

Professor: Carmen Sánchez/ Joan Llinas 
Matèria: Cultura clàssica  
Curs: 4rt ESO 
Feines:   
Per practicar les declinacions treballades a l’aula, fer els següents exercicis online  
1ª Declinació: 
http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis/morfologia_nominal/1declinacio/hotpot/M1D1.htm 
 
2ª Declinació: 
http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis/morfologia_nominal/2declinacio/hotpot/M2D1.htm 
 
Recomano veure la sèrie d’HBO Roma per veure els ets i uts  de la societat romana antiga en 
època de Juli Cèsar (si algú no té subscripció, hi ha dues setmanes gratis amb cancel·lació en 
qualsevol moment). 

 

http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis/morfologia_nominal/1declinacio/hotpot/M1D1.htm
http://www.ub.edu/hesperialatina/exercicis/morfologia_nominal/2declinacio/hotpot/M2D1.htm

