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Pla de treball 15/19 de juny – 4t ESO 

    

 
Professor/a: Josefina Ris 

Matèria: Física i Química 
Grup: 4t ESO 
Feines: Aquesta setmana treballarem la relació entre la vida quotidiana i la ciència. 
Trobareu les activitats en el classroom. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 19 de juny, via classroom. 
 
 
Professora: Maria Méndez, Ana Belén Reyes i Carme Trulls 

Matèria: MATEMÀTIQUES 

Grup: 4t ESO A, 4t ESO B, 4t ESO C, 4t ESO D i 4t ATD 

Feines: Aquesta setmana haureu de gravar un vídeo, de curta durada, on expliqueu un truc 

de màgia que us surti molt bé, un enigma, una jugada d’escacs o de dames, un joc de 

cartes... 

Bé, penseu, que segur que en sabeu algun. 

Tipus i data de lliurament: Dijous 18 de juny, via classroom. 
 

 

Professor/a:Montse Casals, Georgina Martínez i Montserrat Cano 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
Grup: 4t  d’ESO  
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google  
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny 
 

 

Professors: Pau Martínez i Jessica Barreda 

Matèria: Biologia i Geologia 

Curs 4t d’ESO 

Feines: Aquesta setmana heu resoldre diferents enigmes relacionats amb la ciència, 

contestar unes preguntes relacionades amb un vídeo i realitzarem la darrera tutoria del 

curs. 

Classroom de l'assignatura. 

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 

terminis indicats 

 

 

Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura Clàssica i Llatí  

Grup: 4rt 

Feines: Aquesta setmana farem un Book sobre marques comercials que facin servir noms 

trets de la Cultura Clàssica. 

Tipus i data de lliurament: Fins el 19 de juny al Classroom 
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Professor/a: Helena Reig 

Matèria: Castellà 
Grup: 4t 
Feines:  
–Per als qui heu escrit el Diari que es va proposar la primera setmana de confinament: 
trieu-ne algun fragment per compartir i el pengeu a l’activitat de Classroom que s’indicarà. 
 
–Per als qui no l’hàgiu escrit: podeu escriure i posar a la mateixa activitat les vostres 
opinions, impressions, reflexions i vivències d'aquests dies. També podeu penjar poemes o 
qualsevol tipus de narració curta vostra que vulgueu compartir( o “privat” qui vulgui).  Si us 
heu llegit algun llibre que us ha agradat molt i el voleu comentar i compartir, també. Indicat 
a Classroom. 
 
Tipus i data de lliurament: Fins el 19 de juny a Classroom. 
 
 
Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Grup: 4rt ESO 
Feines: Dins la carpeta “dernière semaine” del classroom, trobareu dues cançons que 
podeu escoltar i treballar aquesta setmana.  
Tipus i data de lliurament: 19 de juny.  
 
 
Professores: Ana González i Yolanda Ribé 

Matèria:: Anglès 
Grups: 4t ESO A, B, C i D 
 
Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. 
 
1. Valoració del curs i de la matèria. 
2. Si s’escau, lliurament i/o recuperació de les tasques avaluables del 3r trimestre de cara a 
l’avaluació extraordinària.  
 

Tipus i data de lliurament: fins al 19 de juny via Classroom. 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia 
Grup: 4t ESO 
Feines:.Aquesta setmana recordarem els conceptes econòmics estudiats durant el curs 
jugant al “Pasapalabra”. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 19 de juny, via classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 
Professor/a: Rosa Suñer 

Matèria: Optativa Visual i Plàstica (Grups Rosa Suñer) 
Grup: 4t ESO 
Feines:  
- Valoració del curs, feina i esforç personal i matèria 
- Observar i gaudir d’un dels paisatges més bonics del món i intentar esbrinar  quina relació 
té fer això amb la matèria de Visual i plàstica. 
 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els 
terminis indicats. 

 

 

Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Geografia i història 
Grup: 4t ESO 
Feines:Acabar tasques pendents. Valoració de la matèria i de l’esforç personal. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 19 de juny a través del classroom. 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió  
Grup: 4rt B 
Feines:Veure els dos videos curts sobre IQBAL MASHI i penjar un video personal o un 
audio al classroom tot dient la vostra opinió sobre l’existència de la esclavitud infantil i què 
podem fer nosaltres, cadascú de nosaltres per lluitar contra aquest crimen mundial. 
Comencem per adonar-nos i visualitzar aquesta situació. AVUI 12 de juny és el dia Mundial 
contra el Treball Infantil al Món i tots podem fer alguna cosa per protestar  
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 19 de juny a les 21 hores 
 
 
 
 


