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Pla de treball  11/15 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: Ana González i Yolanda Ribé 

Matèria: Anglès 
Grup: A, B, C i D 
Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom   
 
1. Listening: Black holes 
2. Vocabulary revision 
3. Reminder of the video project! 
   (Here you have an interesting tool to practise pronunciation: https://ttsdemo.com/) 
 

Tipus i data de lliurament: Les activitats dels punts 1 i 2 es poden visualitzar i corregir 
online en el mateix web, i la tasca del punt 3, el Video Project,  la podeu lliurar fins al 15 de 
Maig al Classroom. 
 
 
Professor/a: Helena Reig 

Matèria: Castellà 
Grup: A, B, C i D 
Feines:  «Que las letras te acompañen» H e I. Instruccions a Classroom. 

 

Tipus i data de lliurament: Alternatiu cada dos dies. Indicat a Classroom. 

 

 
Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Castellà ATD 
Grup: A, B, C i D 
Feines:  Mira estos dos videos de youtube sobre “Encontrar el tema de un texto”  
https://youtu.be/94ABZTzaj3M 
https://youtu.be/NK-m0DeIRvM8 
A continuación responde a las cuestiones que te planteo (en el classroom) sobre los 4 textos 
breves que te he puesto como ejemplos. 
 

Tipus i data de lliurament: Fins el 17 de maig 
 
 
Professor/a: Montserrat Cano 

Matèria: Català 

Grup: 4t ATD 
Feines:  Hauran de fer una lectura d’un llibre que estiguin llegint en català i una gravació de 
veu. Totes les indicacions del format estan indicades al classroom.  
Tipus i data de lliurament: abans del 17 de maig pel Classroom. 
 

https://ttsdemo.com/
https://youtu.be/NK-m0DeIRvM
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Professores: Georgina Martínez i Montse Casals 

Matèria: Català 
Grups: 4tA, B i C 

Feines: La tasca d’aquesta setmana té relació amb el Certamen de lectura en veu alta, 
un concurs organitzat per la Fundació Enciclopèdia Catalana en què poden participar 

alumnes de tot Catalunya. Es tracta, en resum, d’agafar un llibre en català que us 

agradi i us graveu llegint-ne un fragment. Farem una selecció de les millors lectures per 
enviar-les al concurs. Si voleu consultar el web del Certamen, us l’enllacem aquí.  
Ho tindreu ben explicat al Classroom, a partir de dilluns. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 17 de m 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Llatí 
Grup: 4rt 
Feines:  Repàs de la primera i segona declinació.  

Per tal de repassar aquestes dues declinacions, s’hauran de realitzar i omplir dues taules amb 
paraules escollides per cada alumne/a, triades del seu àmbit familiar, una acabada en -a (1a 
declinació) i una altra acabada en -o (2a declinació), ex. casa, taula, cuina, saló, camió...tot 
declinant-les com si fossin paraules del llatí. 
També hauran de traduir un parell de frases proposades, fent abans l’ anàlisi morfològic i sintàctic. 
 

 
Professor/a: Sònia Vives 

Matèria: Músicas 4t optativa 
Grup: 4t C i D 
Feines: Es manté el calendari de les recuperacions de 1r i 2n avaluació.  
Si us plau si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb mi. Sé que ho feu i us contesto 
ràpid. 
La feina és acabar la resta de punts de guió de la presentació power point. Tindreu com 

sempre les indicacions al Classroom. Importantíssim: treballeu gradualment i compartiu el 
treball amb mi. Us poso comentaris. 
Us penjaré una rúbrica per a vosaltres perquè reviseu els punts de feina i veieu així també 
la puntuació. 
 
Tipus i data de lliurament: Revisió constant per part vostra i meva. El power point ha d’estar 
acabat el 25 de maig a les 12:00 del migdia. 
 
 
Professor/a: Georgina Martínez 

Matèria: Arts escèniques 
Grup: OPT 4t ESO 
Feines:  Crea espais de la teva funció (Instruccions via classroom) 
Tipus i data de lliurament: 22 de maig 
 
 
 
 
 
 

http://www.lecturaenveualta.cat/


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 

 

 

Professora: Cris Oliver 

Matèria: Música 
Grup: 4rts d’ESO 
Feines: 
En un document de text: Fes l’anàlisi d’audició d’aquestes Obres del Classicisme: 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4&feature=youtu.be 

(només s’analitzen els 5 primers minuts, recomano escoltar-la sencera) 

2. https://www.youtube.com/watch?v=C10-45oHfvc&feature=youtu.be 

    (només s’analitzen els 5 primers minuts, recomano escoltar-la sencera) 

 

Després lliura la tasca per correu a: coliver7@iesffg.cat el 15 de maig com a molt tard. 

Gràcies 

#ensensortirem 

 

 

Professor: Òscar Simón 

Matèria: Tec-Tic 

Tasca: Pràctica “SENSOR D’ULTRASONS” 3.2.1 -Sensor de distància- 3.2.2-Alarma controlada 

per ultrasons- 

Data i forma d’entrega: 15 de maig de 2020 via els sistema de carpeta compartides que portem 

utilitzant tot l’any. 

 

 

Professor/a: Òscar Simón 

Matèria: Informàtica 
Tasca: Finalitzar el projecte de blender i entregar el vídeo renderitzat 
Data i forma d’entrega :22 de maig de 2020 via els sistema de carpeta compartides que portem 

utilitzant tot l’any. 

 
 
Professor/a: Rosa Suñer                      Qualsevol dubte escriviu a : rsuner2@xtec.cat 

Matèria: Optativa Educació Visual i plàstica (VIP)- Grup Rosa Suñer 
Grup: Grup Rosa Suñer 
Feines:  Realitzar Tasca 4 i 5 del ClassRoom. Treball de recerca, observació, dibuix i 
reflexió social a partir de la darrera obra de l’artista Banksy. 
Tipus i data de lliurament: 25 de maig pel Classroom. 
 
 
Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Grup: 4rt ESO 
Feines:  Fer les activitats de l’apartat “Futur simple: formation” del Module 3 del classroom i enviar 

una foto de les activitats fetes al portfolio.  
Codi de classe: tgzatr5 

Tipus i data de lliurament: Divendres, 15 de maig.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C10-45oHfvc&feature=youtu.be
mailto:coliver7@iesffg.cat
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Professor/a: Ramon Miró 

Matèria: Optativa Ed. VIP 
Grup:AB  
Feines:   
Els que han de recuperar l’assignatura feu el dossier. 
 
Els altres 
L’últim treball és un projecte per una caratula d’una pel·lícula, agafeu una caratula que tingueu per 
casa i fixeu-vos amb el disseny  
 
Ha de ser una pel·lícula inventada, heu d’explicar breument de que tracta i posar alguna imatge a la 
part dels crèdits. 
 
La poseu dins una funda de plàstic de DVD, com si fos una pel·lícula més. 
 
Es valorarà la creativitat i els acabats. 
   

Tipus i data de lliurament: Ultima data per entregar treballs és el 24 de Maig 
 
 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 4rt ESO 
Feines: 

Grup Classe:  Wo bist du? 
                       Wo? Wohin? Woher? 
 Fit in Deutsch A1: 

                   Grammar: Imperativ 
                        Sprechen: Test 1 und Test 2 (Teil 3) 
 Fit in Deutsch A2: 

   Grammar: Perfekt 

Lesen: Test 5 
  

Tipus i data de lliurament: fins el 15/05/2020. Heu de lliurar les tasques en els terminis 

indicats al Classroom. 

 
 

 


