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Pla de treball  27/30 abril – 1r BTX 

 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
Professor/a: Montse Casals 

Matèria: Llengua catalana 
Grup: 1r batxillerat A i B 
Feines:  
a) Responeu l’activitat 6 de la pàgina 79. Envieu-me les respostes en un word pel 
classroom. En el mateix document, a més, formuleu-me els dubtes que us hagi plantejat el 
tema 4. Respondré individualment els vostres dubtes. 
b) Corregiu les activitats de les quals us n’envio la correcció, feu una fotografia dels 
exercicis corregits i  envieu-me-la. 
c) Llegiu les pàgines 82, 83, 84 i 85 i feu els exercicis 1, 2 i 3 (tema 5) 
Tipus i data de lliurament: Via classroom, com a màxim, el dia 3 de maig. 
 
 
 

Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Castellà 

Grup: 1er Batxillerat (Grups A y B) 

Feines:  Para esta 6a semana de confinamiento tenéis que: 

1) Seguir la programación del 3er trimestre que os he colgado en Classroom  : 

2) Realizar Actividad de sintaxis:  y los nuevos formularios (1, 2 y 3) sobre complementos 
verbales (argumentales y no argumentales) que os he subido. 

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 
 

 
 
Professora: Ana González 

Matèria: Anglès 
Grups: 1r Batxillerat A i B 

Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. 
1. NEW! Grammar: Third Conditionals and revision of Conditionals 
2. Reading: Travel guide 
3. Writing: A more formal email 
4. NEW! A video project! (Deadline: 15 May!) 

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 la podeu lliurar fins al 30 d’abril al Classroom. 
Per fer el projecte de video, teniu temps fins al 15 de maig! 
 
 
 
 
 

 
 

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
mailto:cfoix@iesffg.cat
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Professor/a: Paco Coronado 

Matèria: Filosofia 
Grup: 1r Bat A i B 
Feines: L’ètica. Reflexiona: Treballa amb textos. Exercici 7, pàg 283 del llibre.  
Tipus i´data de Lliurament: Via Classroom. Dia 4-05-2020. 
 
 

Professora: Núria Domènech  

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

Feines: Veure els vídeos proposats en relació a l’apartat de recursos, residus i energia. Fer 
les tasques indicades, d’argumentació i cerca d’informació, així com el qüestionari 
proposat. 
Tipus i data de lliurament: Via classroom, en els terminis indicats. 
 
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
 
Professora : Carmen Trulls Medina 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: B 

Feines: Dimarts 28 tenim examen de sistemes. Dimecres 29 es penjarà al Classroom les 
tasques per a la setmana 6. Encetem nou tema: funcions.Caldrà seguir les indicacions del 
Google Classroom 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom 
 
 
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. 
 

 

Professora: ROSA SUÑER               Per qualsevol dubte:   rsuner2@xtec.cat 

Matèria: DIBUIX TÈCNIC 
Curs: 1 BATXILLERAT 
Feines:  Setmana 6  (del 27 abril- 30 abril) 
Deures:  Acabar tots els problemes que s’han proposat al llarg d’aquestes darreres 
setmanes i que s’informen en l’apartat d’Informació i deures Setmana 6 i lliurar-los en 
l’apartat Exercicis Setmanes del Classroom. Recordem que el codi per accedir-hi és:  
5fgn7dw 
Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament !!!!  
Tipus i data de lliurament: Dimarts 4 MAIG  per mitjà del CLASSROOM  
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Professora: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Curs: 1r BTX 
Feines: 

-    Escriure una redacció en la que expliqueu un viatge que heu fet amb família, 
amics o amb l’escola. Recordeu que la redacció ha de ser en word, heu de posar 
un títol i adjuntar alguna fotografia. (160 paraules aprox) 

Aquesta activitat me l’heu d’enviar per mail i compartir-me-la a través de google 
drive. A més a més, si algú s’anima, de manera opcional, pot penjar el document al 
tauler d’activitats del classroom perquè tots els vostres companys puguin llegir les 
vostres redaccions. 

Codi de classe: 76eh56c 
Tipus i data de lliurament: l’1 de maig és l'últim dia per entregar l’activitat. 

 

Professor/a: Marc Vilaplana  

Matèria: Química 1  
Grup: 1r B  
Feines:  

● Començarem un tema nou. Els models atòmics.  
● Dilluns es penjarà el vídeo explicatiu, i les activitats. 

Tipus i data de lliurament: Dimarts 5 de maig. 
 
 
Professora: Fina Ris 

Matèria: Física 1 
Feines: Seguir les feines indicades al Classroom 
Tipus i data de lliurament: En els terminis indicats al classroom. 
 
 
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 Biologia. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 
indicats. 
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MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 

 

Professor/a: Ana Belén Reyes  

Matèria: Matemàtiques Aplicades 
Grup: A 

Feines: Repasar el tema de funcions. Veure indicacions al classroom.  
Tipus i data de lliurament: Via Classroom 

 

 
Professor/a: Maite Torroja 

Matèria: Llatí I 
Grup: Llatí I batxillerat 
Feines: Autocorrecció raonada dels exercicis fets durant la setmana anterior. Exercicis 4 i 5 
de la pàgina 233 del llibre.  
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Dia 4 de maig. 
 
 
Pofessor/a: Maite Torroja 

Matèria: Grec I 
Grup: Grec I batxillerat 

Feines: Llengua i gramàtica: repàs de forma interactiva de les declinacions i formes 

verbals estudiats . Els links dels webs estan al Classroom. Literatura: Esquema de la 
lectura sobre Posidó (unitat 4), Hades (Unitat 5). 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Dia 4 de maig 
 
 
 
Professor/a: Mari Carmen Lorente  

Matèria: Història del Món Contemporani  
Grup: 1r de Batxillerat  
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria. S’ha de fer el 
resum del tema 12 (Un món bipolar) i analitzar les tres fonts històriques proposades. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom 
 

 
 
Professora: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Curs: 1r BTX 
Feines: 
Escriure una redacció en la que expliqueu un viatge que heu fet amb família, amics o amb 
l’escola. Recordeu que la redacció ha de ser en word, heu de posar un títol i adjuntar 
alguna fotografia. (160 paraules aprox). 
Aquesta activitat me l’heu d’enviar per mail i compartir-me-la a través de google drive. A 
més a més, si algú s’anima, de manera opcional, pot penjar el document al tauler 
d’activitats del classroom perquè tots els vostres companys puguin llegir les vostres 
redaccions. 
Codi de classe: 76eh56c 
Tipus i data de lliurament: l’1 de maig és l'últim dia per entregar l’activitat. 
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Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia de l’empresa 
Grup: 1rA batx 

Feines: Mètode de valoració d’existències PMP. Classe virtual 
Tipus i data de lliurament: Vídeoconferència via meet, instruccions al Google Classroom. 
Dimarts, 28.4.20 de 13:30 a 14:30 
     

 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia 
Grup: 1rA batx 

Feines: Les forces internes del mercat.Llegir el resum del tema i contestar les preguntes. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom 04/05/2010 
 
 
Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Literatura catalana 
Grup: 1r de Batxillerat 
Feines: El món espriuà (símbols) i retrat de l’autor. Lectura i síntesi de les idees més 
destacades. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de dilluns dia 4 de maig a les 
20.00h 
 
 
Professor/a: Paco Coronado 

Matèria: Psicologia 
Grup: 1r de Batxillerat 
Feines: Bases psicològiques de l’adolescència. Breu recerca i síntesi( Instruccions a 
Classroom). 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins 4-05-2020, 21h. 

 

 
Professora: Sònia Vives 

Matèria: Anàlisi musical 
Feines: Seguir els materials i els vídeos que vaig penjant al Google Classroom i fer les 
activitats proposades. 
No hi ha classe virtual. 
 

 
 


