
 
 
Pla de treball 14 d’abril / 19 d’abril - 1r Batxillerat 
 

 
 
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 
 

● Cal que l’alumnat de 1r de Batxillerat que comenci a buscar informació relacionada             
amb el seu Treball de Recerca.  

● També que es posi en contacte amb el seu tutor de Treball de Recerca per a                
iniciar el seguiment. 

● Cal que comenci a realitzar les tasques inicials de Treball de Recerca (fer índex,              
cerca d’informació, concretar tema, etc). 

 
 
MATÈRIES COMUNES 
 
 
Professora: Montse Casals 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: Primer de batxillerat 
Feines: Repasseu l'esquema referent a la complementació verbal que teniu a la pàgina 74 
del llibre de text i feu els exercicis 12, 13, 14, 15 i 16 de la pàgina 75. Al classroom trobareu 
totes les indicacions pel que fa al lliurament. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
Codi Classroom - 1r batx A:  y3hqhvl  
Codi Classroom - 1r batx B:  y5le6c2 
 
 
Professora: Carme Foix 
Matèria: Castellà 
Curs: 1r de Batxillerat 
Feines: Activitats  programades per Classroom:  Han de contestar 3 formularis google de 
Sintaxi i estudiar la teoría sobre el Lazarillo de Tormes per preparar l'examen que tindrà lloc 
el 21 d'abril. Es penjarà calendari acadèmic avaluatiu i tasques noves dels móduls 
pertinents a través de Classroom, a partir del 14 d'abril. 
Tipus i data de lliurament:  Activitats online. S'han de lliurar segons calendari. Les corregim 
online 
 
 
 

http://cangur.org/telecangur/


 
 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Filosofia. 
Curs: 1r bat 
Feines: Activitats del tema 12, 1ª part.(* veure el document adjunt amb les indicacions) 
Tipus i data de lliurament: Fins 19-04-20. Via email. 
 

INDICACIONS TASCA FILOSOFIA 
Filosofia 1r bat. 4 setmana confinament. Seguiment individual 
 
Tot i que és complicat estudiar o fer activitats des de casa, sense tenir l'oportunitat de                
preguntar encara que sigui els vostres dubtes, aquesta situació es complicada per a tots.              
De qualsevol forma, aquesta situació ens posa a tots a prova, i espero que vosaltres               
sigueu plenament conscients de què només el vostre esforç, el desig d'acabar            
satisfactòriament el curs, ademés del vostre talent indiscutible, farà que molts nois i noies              
aconsegueixen aquests objectius. Tant de bo que sigui així. 
 
Per tant, la regularitat de l'entrega d'activitats serà clau per a no perdre aquest horitzó               
o finalitat. 
 
He pensat que farem un tema que parla sobre l'ètica, una matèria o eina indispensable               
per a tot ésser humà que viu en complicitat ,amb més o menys distància, d'un grup social                 
de referència. Descobrireu que sou subjectes amb una moral determinada i , en moltes              
ocasions ,amb més d'una moral curiosament, També us retrobareu amb paraules i            
expressions de naturalesa moral, però ara, en el seu lloc específic i per tant, des d'una                
consideració filosòfica. 
 
En aquesta ocasió no us demano fer cap resum o esquema. 
Això sí, esteu obligats a llegir el tema 12: L'ètica. 
I farem aquesta lectura en dues parts: La primera part, des de la pàgina 267, que serveix                 
de pròleg de lectura global, fins a la pàg 274, inclosa. Aquesta part anirà acompanyada de                
les activitats del “Reflexiona” de la pàg 275.  
Per tant, concretant la feina, heu de fer esl exercicis: 1,2,3,4,5,6,7 i 8 del Reflexiona               
de la pàg 275.  
La segona part del tema, associada amb una lectura prèvia, la farem posteriorment a              
aquesta entrega. Si us plau, estic a la vostra disposició per a qualsevol dubte, pregunta o                
sugerència. Podeu utilitzar el correu com a via de comunicació. De fet, seria convenient              
poder tenir contacte entre nosaltres. 

 
Professora: Núria Domènech 
Matèria: CMC 
Curs: 1r de Batxillerat 
Feines: Començarem a treballar la Unitat 6 de la matèria, Sostenibilitat. Haureu de veure el 
vídeo de presentació i fer el qüestionari i l’activitat inicial. 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:  Trobareu les tasques a fer al Classroom. Recordeu que a partir d'aquesta setmana 
les tasques són avaluables. 
1. NEW! Grammar: Future Forms 
2. Listening: Driverless cars 
3. Writing: What are your plans for this weekend? 
Tipus i data de lliurament: Hi ha activitats que es poden visualitzar i corregir online en el 
mateix web, i hi ha una tasca a lliurar en el termini indicat al Classroom. 
 
 
 
Professor: Josep Ayuso i Carles Bonsoms 
Matèria: Educació Física 
Curs: 1r Batxillerat 
Feina: Planificar i portar a terme durant 15 dies un auto-entrenament basat amb circuits de 
Força-resistència i flexibilitat. Veure quadre “Indicacions tasca Educació Física”. 
 

INDICACIONS TASCA EDUCACIÓ FÍSICA 
A. Planificar i portar a terme durant 15 dies un auto-entrenament basat amb circuits de               
Força-resistència i flexibilitat (sempre al principi i al final de l'entrenamnet).Fes servir de             
guia el llibre de text i altres fonts per aconseguir informació. Com el que ja vàrem                
desenvolupar a les classes (un circuit pot ser aquest mateix). Explicant detalladament els             
exercicis de manera que és el que estem treballant en cadascun d’ells, per tal de fer-los                
amb la postura correcta. Fer la planificació respectant ELS PRINCIPIS DE           
L'ENTRENAMENT i aplicant els sistemes i mètodes d’entrenament. 
 
B. PORTAR A TERME LA PLANIFICACIÓ DE L'ENTRENAMENT QUE HEU          
ELABORAT. Aquí teniu un exemple desenvolupat a classe, i 3 més en videos. 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 

 
C. Et proposo seguir millorant l'habilitat de saltar la corda. Procura aconseguir una corda,              
salta sempre sense impactes forts al terra, de manera que intentis no fer soroll al caure,                
així no molestaràs, i les teves articulacions ho agrairan.  
 
D. Aquest treball es presentarà a la tornada a l'institut 
 
 
 
 



 

 
Vídeos: 

Exercicis al sofà 
https://drive.google.com/file
/d/1PD38Y8sW9wO77PJB
OM9chBBpWHjJnyrg/view?
usp=sharing 
 

Exercicis propi cos 
https://drive.google.com/file
/d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0
w5KTV3pC5FXL/view?usp
=sharing 
 

Exercicis banda elàstica 
https://drive.google.com/file
/d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESr
gxqgkSj-Sy8O/view?usp=s
haring 
 

 

 

 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PD38Y8sW9wO77PJBOM9chBBpWHjJnyrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD38Y8sW9wO77PJBOM9chBBpWHjJnyrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD38Y8sW9wO77PJBOM9chBBpWHjJnyrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PD38Y8sW9wO77PJBOM9chBBpWHjJnyrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0w5KTV3pC5FXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0w5KTV3pC5FXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0w5KTV3pC5FXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIyeAt_tjCjYCeNEF0u0w5KTV3pC5FXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESrgxqgkSj-Sy8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESrgxqgkSj-Sy8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESrgxqgkSj-Sy8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bl5yEaJlcEoIUfPIAESrgxqgkSj-Sy8O/view?usp=sharing


 
 
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 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
  
 
Professora: Rosa Suñer 
Matèria: Dibuix Tècnic 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Veure el quadre “Indicacions Dibuix Tècnic” 
Tipus i data de lliurament: Quan tornem a l’institut. 
 

Indicacions Dibuix Tècnic - 1r Batxillerat 
 
Hola nois i noies! Segueix el confinament i tots/es nosaltres hem d’intentar            
continuar aprenent tot i la difícil situació personal, familiar i social que ens ha              
tocat viure. 
 
Tal i com ja sabeu , de moment, el 3T es farà online, o sigui que a partir d’ara sí que                     
caldrà  intentar seguir i fer els treballs que se us demanin i lliurar-los. 
Que ningú es preocupi ja que tal i com heu comprovat s’està fent un seguiment de cada                 
un/a de vosaltres per tal de saber si els treballs que se us proposen els podeu realitzar o                  
no i en quines condicions. Per tant, es tindrà molt en compte , en aquest 3T, la situació                  
personal de cadascú i la situació tan complicada en la qual estem.  
 
L’alumnat de 1BATX-DT, al llarg d’aquesta 4a setmana, i tal i com ja se us ha informat,                 
rebreu en els vostres mails les indicacions dels treballs i lliuraments que haureu de              
realitzar. 
També , l’alumnat que ha de recuperar el 2T rebrà també informació al respecte. 
 
Important: Recordeu que estem confinats i confinades i no podem sortir al carrer.. 

 
Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament !!!!  
 
#joemquedoacasa#ensensortirem#totaniràbé#GràciesHeroisHeroïnes 

 
  
 



 
 
Professor: Marc Vilaplana 
Matèria: Química 1 
Curs: 1r Batxillerat 
Feines: Continuar preparant la formulació. Es posaran problemes del tema "Estudi de les 
reaccions químiques" 
Data de lliurament: Encara que no hi ha data de lliurament cal anar entregant les activitats 
de formulació. Més que res perquè si hi ha dubtes els pugui resoldre. Les activitats es 
poden tornar a enviar un cop resolts els dubtes. En els problemes si que es fixaran dates 
d'entrega. Estigueu atents al Classroom. Poseu-vos en contacte amb mi si teniu dubtes. 
 
 
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:  Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats 
 
 
 
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 
 
 
Professora: Mari Carmen Lorente 
Matèria: Història del Món Contemporani 
Curs: 1r Btx 
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 dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat 
 
 
Professor : Esperanza Pérez 
Matèria : Economia de l'empresa I 
Curs: 1r batx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom.  
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats.  
 
 
Professor : Esperanza Pérez 
Matèria : Economia  
Curs: 1r batx 
Feines: No hi ha tasques aquesta setmana. 
 



 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Psicologia. 
Curs: 1r bat 
Feines: Després de llegir el text de "La torxa", pàg 279 del llibre de text, contesta a les 
preguntes 1,2,3,4 i 5. ( Ens ajudarà a entendre millor el tema de la motivació i les emocions 
que hem vist a classe) 
Tipus i data de lliurament: Fins 19-04-20. 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:Tots els alumnes han d’haver fet els models d’examen del DEF B1 nº3, 4, 5 i 6. 
S’han d’autocorregir la comprensió oral i la comprensió escrita i enviar-me la nota per mail. 
L'expressió escrita me l’han d’enviar en word per google drive. 
Tipus i data de lliurament: el 17 d'abril és l'últim dia per fer els exercicis. 
 
 
Professor/a: Anna Villar 
Matèria: Literatura Catalana 
Curs:  1r Btx 
Feines: Preguntes d’anàlisi de “Laura a la ciutat dels sants” 
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: Activitats pàgina 222 del llibre. Llatinismes de pàgina 229 amb exercicis 
11.24 i 11.25 
Tipus i data de lliurament: via Google classroom. Lliurament 20 abril 
 
 
Professora: Maite Torroja 
Materia: Grec I 
Curs: Primer de Batxillerat. 
Feines: Del llibre: reforçar les activitats donades per les setmanes anteriors 
Tipus i data de lliurament:  Google classroom. Lliurament 20 abril 
 
 
 



 
 
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. 
 
 
 


