
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril - 1r Batxillerat 
 

 

MATÈRIES COMUNES 
 
 
Professor/a: Carme Foix 
Matèria: Castellà 
Grup: 1er Batxillerat (Grups A y B) 
Feines:  Para esta 5a semana de confinamiento tenéis que: 
 
1) Seguir la programación del 3er trimestre que os he colgado en Classroom  : 
 
2) Realizar la actividad complementaria  al formulario de Sintaxis sobre la Oración simple y 
acabar, los que aún no lo hayáis hecho la actividad sobre El texto expositivo. Recuerda que 
puedes  mirar el vídeo explicativo sobre la lección en mi canal de Youtube (Lengua 
Castellana CarmeFG) 
 

● Actividad de sintaxis: 
 

● Actividad El texto expositivo: 
 

 
Tipus i data de lliurament:  Tenéis toda la semana para hacer o acabar las 
actividades(que están ,como ya sabéis, programada en el Google Calendar de la clase). 
Las actividades debéis entregarlas vía Classroom. Acordaros de que tenéis todos una copia 
de la actividad en vuestro Drive. Si hay alguien que tiene problemas de acceso o cualquier 
otra duda, que me escriba al correo : cfoix@iesffg.cat 
 

 

 
Professor/a: Núria Domènech 

Matèria: Ciències per al món contemporani 
Grup: 1r Batxillerat A i B 

Feines: Veure el vídeo amb la presentació dels apartats Hidrosfera i Biosfera. Fer les 
activitats de cerca d’informació que trobareu a la Tasca 2. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom abans del 
divendres a les 18h 
 
 
 
Professors: Carles Bonsoms i Josep M Ayuso 
Matèria: Educació Física 
Grup: Alumnes 1r Batxillerat A i  B 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de l'assignatura.  
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats (del 14 al 20 d’abril - tasca classroom 1) 
 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yugyJRyKY43ZZBulWmxyplaOFyFqt5JW2sn2fYpkimo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yugyJRyKY43ZZBulWmxyplaOFyFqt5JW2sn2fYpkimo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jVxUY6MfuWbJoyKw0gfKFOpLYICyNCnKR-JXfd1q5eI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xXS5B5wQlQxSlCMRaPErSosBXhNqlr2PmF3ZnE2_ULM/edit?usp=sharing


 
 

Professora: Ana González 

Matèria: Anglès 

Grups: 1r Batxillerat A i B 

Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. 

1. NEW! Grammar: Zero, First and Second Conditionals 
 

2. Listening & Writing: The Amazing Quarantine Date  
Tipus i data de lliurament: Hi ha activitats que es poden visualitzar i corregir online en el 

mateix web, i hi ha una tasca que podreu lliurar fins al 24 d’abril al Classroom.  

 

 

Professor: Paco Coronado 

Matèria: Filosofia 

Grups. 1r Batx A i B 

Feines:Reflexiona: exercicis 1,2,3,4,5 i 6 pàg 283. (Tema 12) 

Tipus i data de lliurament: Fins 26-04-2020. Correu corporatiu 

 

 

Professor/a: Montse Casals 
Matèria: Llengua catalana 
Grup: 1r de batxillerat A i B 

Feines: Corregiu els exercicis dels quals envio el solucionari. Llegiu les pàgines 76 i 77 del 
llibre de text sobre “Elaborar una monografia”: us ajudaran a fer-vos una idea sobre 
l’estructura del treball de recerca. Llegiu el text de les pàgines 78 i 79 i contesteu les 
preguntes 1, 3 i 4. Ho tindreu tot detallat al Google Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Fins al dia 26.  
 

. 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
Professor/a: Josefina Ris 
Matèria: Física I 
Grup: Alumnes 1r batxillerat B 

Feines: Llegir i entendre les pàgines 216 i 217 del llibre de Física i fer  exercicis 17, 18, 19 i 
20 de la pàg 217. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. 
. 
 
Professors:  Pau Martínez 
Matèria: Biologia i Geologia 
Grup: Alumnes 1r Batxillerat B 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. 
 
 
 
 



 
 
Professor: Jordi Soler 
Matèria: Ciències de la Terra i del Medi Ambient I 
Grup: Alumnes 1r batxillerat B 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Classroom de CTMA. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 
indicats. 
 
 
Professor/a: Salvador Cervera  
Matèria: Tecnologia Industrial I 
Grup: Alumnes 1r batxillerat B 

Feines: Els he fet un powerpoint de tot el tema 7 i els he demanat que llegeixin el tema fins 
l´apartat 2,6 i que facin un resum i que facin les activitats del llibre de la 1-15  
Tipus i data de lliurament: Han d'enviar les tasques a través del Google Classroom, tenen 
fins el dia 20 a les 23:59h 
 
 
Professor/a: Rosa Suñer 
Matèria: Dibuix Tècnic 1Batxillerat 
Grup: 1B-1A 

Feines:  
- Cal que acabeu les axonomètriques que us vaig donar el darrer dia de classe i que les 
lliureu totes el dilluns 27 d’abril pel ClassRoom, accedint a l’apartat Exercicis Setmana 4. 
- Cal que acabeu l’exercici de tangències, ovals i polígons de l’examen i que us vaig lliurar 
també el darrer dia de classe. També el dilluns 27 d’abril, pel ClassRoom accedint a 
l’apartat Exercicis Setmana 4. 
Tipus i data de lliurament: Dilluns 27 ABRIL  amb el CLASSROOM 
  
 
Professora: Carmen Trulls 
Matèria: Matemàtiques 
Grup: 1r Batxillerat B 

Feines: Durant aquesta setmana insistirem en el tema de sistemes. Hi haurà  menys 
tasques a fer perquè vull que us concentreu en repassar tot el que s’ha fet fins ara sobre el 
tema de sistemes.  
Tipus i data de lliurament: S'haurà de lliurar  un sol pdf amb el títol adient mitjançant la 
plataforma Google Classroom. Data límit de l’entrega : Diumenge 26 a les 23:59. 
 
 
Professor: Cristina Lucerón 
Matèria: Francès 
Curs: 1r BTX 
Feines: 
Fer els següents exercicis del Google classroom: 

-    Passé composé, imparfait et plus-que-parfait 
-    Llegir el document “gens et personne” 

Codi de classe: 76eh56c 
Tipus i data de lliurament: el 24 d'abril és l'últim dia per fer els exercicis. 
 

 

 

 



 

 

Professor/a: Marc Vilaplana  
Matèria: Química 1 
Grup: 1r B 

Feines:  
● S’amplia el termini d’entrega de les activitats de la setmana anterior 
● Treballarem l’obtenció de fórmules empíriques i fórmules moleculars dels 

compostos. 
● Dilluns es penjarà el vídeo explicatiu, exercicis resolts a mode d’exemple i les 

activitats.. 
Tipus i data de lliurament: Divendres 24 d’abril a les 18h 
NOTA: Per qüestions tècniques es possible que entre dimarts i dimecres no em pugui 
connectar. 
 
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 
 
Professor/a: Anna Villar 
Matèria: Literatura catalana 
Grup: 1r de Batxillerat 
Feines: introducció a Salvador Espriu. Treball sobre la seva trajectòria literària. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de divendres dia 24 a les 20.00h 
 
 
 
Professor/a: Mari Carmen Lorente  
Matèria: Història del Món Contemporani  
Curs: 1r de Batxillerat  
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria. S’ha d’acabar 
el resum de la Segona Guerra Mundial (alguns ja l’han fet). Contestar les 6 activitats 
proposades. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats.  
 
 
Professor/a: Ana Belén Reyes 
Matèria: Matemàtiques 
Grup: 1r Batxillerat 
Feines: Aquesta setmana treballarem les funcions exponencials.Al classroom trobareu la 
feina a fer. 
Tipus i data de lliurament: lliurar la feina indicada al Classroom fins diumenge a les 21:00. 

 

Professor/a: Esperanza Pérez de Albéniz 
Matèria: Economia de l’empresa  
Grup: 1r de Batxillerat A 

Feines: Repassar el mètode FIFO per la prova. 
Tipus i data de lliurament: Prova mètode FIFO al Google classroom.. Dimarts 21.4.2020 de 
13:30 a 14:30 
 
 
 



 
 
Professor/a: Esperanza Pérez de Albéniz 

Matèria: Economia  
Grup: 1r de Batxillerat A  
Feines: Llegir  la presentació del tema 10 “Les forces internes del mercat” . 
Tipus i data de lliurament: A través del Google Classroom. Fins divendres 24.4.2020 a les 
21:00 
 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Psicologia 
Grup: 1r Batxillerat A i B. 
Feines:La relació entre l’estrès i el Coronavirus a les nostres vides. Hem vist dins del cicle 
de conferències de “Redes”, a càrreg de l’Eduard Punset, quines són algunes de les 
aportacions més puntuals dels neurocientífics de com es genera l’estrès. I ara més que mai 
us proposo. A) Fer una recapitulació o resum sobre: Què és l‘estrès, quines són les seves 
causes i conseqüències i B) Tenint en compte l’experiència pròpia i del vostre entorn, 
quines són les estratègies que utilitzeu, o que seria bo utilitzar, per tal d’ afrontar aquest 
estrès lligat a aquest estat psicològic d’incertesa que tots estem patint amb el Covid 19. Es 
tracta, per tant, que formuleu tot un seguit de mesures, o pràctiques que considereu 
oportunes per combatre aquesta situació excepcional a les nostres vides. 
Tipus i data de lliurament: Fins el 26-04-2020. Correu corporatiu. 
 
 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: Llatí 1 
Grup: 1r de Batxillerat A 

Feines: Quarta i cinquena declinació: continuem estudiant aquestes declinacions a partir 
de les  pàgines 218 i 219 del llibre. També exercicis interactius a partir dels links que 
s’indiquen al Classroom. Exercicis de la pàgina 221.: 11 10; 11. 11. Traducció i sintaxi de les  
oracions de l’exercici 11.12. 
Tipus i data de lliurament: Google Classroom. Fins 26 d’abril 
 
 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: Grec 1 
Grup: 1r de Batxillerat A 

Feienes: Llengua i gramàtica: repàs de forma interactiva de les declinacions i formes 
verbals estudiades . Els links dels webs estan al Classroom. Literatura: tornem a Homer. 
Unitat 4: Homer i la qüestió homèrica. Alguns aspectes dels poemes homèrics. La Ilíada. 
Unitat 5: L’Odissea.  Lectura i esquema. 
Tipus i data de lliurament: Google Classroom. Fins 26 d’abril 

 

Professor: Cristina Lucerón 
Matèria: Francès 
Curs: 1r BTX 
Feines: 
Fer els següents exercicis del Google classroom: 

-    Passé composé, imparfait et plus-que-parfait 
-    Llegir el document “gens et personne” 

Codi de classe: 76eh56c 
Tipus i data de lliurament: el 24 d'abril és l'últim dia per fer els exercicis. 



 
 
Professora: Sònia Vives 
Matèria: Anàlisi Musical 
Feines: 
Posar-se al dia amb les activitats penjades al Classroom i connecta-se el dilluns 20 d’abril i 
el dimecres 22 d’abril per a realitzar audicions. 

 


