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Pla de treball  27 / 30 abril – 1r ESO 

 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries de l’àmbit lingüístic 

i artístic. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que teniu 

pendents. 

 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
Professor/a: Montserrat Cano 

Matèria: Català 
Grup: 1r d'ESO A, B, C i D 
Feines: Tema 5, apartat d’accents diacrítics (és un repàs del que ja vam veure a classe). 
Fer els exercicis 5.42, 5.44, 5.45 i 5.46 
Recordeu que teniu vinculat el llibre en format digital per a tots aquells que no disposeu de 
llibre en format paper. 
Tipus i data de lliurament: 30 d'abril 
 
 
Professor/a: Anibal Ledo 

Matèria: Castellà 
Grup: 1r d'ESO C i D 
Feines: Clica en el siguiente enlace digital:  
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/ 

PARTE A :  Lee la entrevista y contesta a las siguientes preguntas: 

1.       ¿Quiénes son el entrevistado y el entrevistador? 

2.       ¿Hay algo que te haya llamado la atención en esta entrevista? ¿Por qué? 

3.    ¿En qué crees que se basa el entrevistador cuando habla de “corte de pelo” y 
de “micrófono” al referirse al brócoli? 

4.    ¿De dónde crees que viene la expresión “verde de envidia”?  ¿Se te ocurre 
alguna otra expresión equivalente usando los colores? 

PARTE B: Clica en el siguiente enlace digital para saber más detalles sobre qué es y cómo 
se organiza una entrevista: 

http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf 

PARTE C:  Después de leer la entrevista al brócoli y la teoría te propongo que escribas 
una entrevista humorística ficticia (inventada) de aproximadamente una página de 
extensión a algún objeto o animal que se te ocurra que de repente y por arte de magia 
(como el brócoli) tengan el don de la palabra y puedan tener una divertida conversación 
contigo y explicarte sus penas, alegrías y opiniones sobre diversos temas que le afecten 
personalmente. ¡Ánimo, sorpréndeme! 

Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins 11 de maig 

https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
https://smoda.elpais.com/placeres/entrevista-surrealista-al-brocoli-por-alex-odogherty/
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_entrevista_web.pdf
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Professor/a: Helena Reig 

Matèria: Llengua castellana  
Grup: 1r ESO A i B 
Feines: «Que las letras te acompañen» E y F. Instruccions a Classroom. 
 
Esta actividad sigue una iniciativa de la RAE en las redes sociales para compartir palabras 
que reconfortan. Os invito a recorrer el abecedario en busca de palabras bonitas y 
positivas, que nos acompañen en estos días. Os dejaré la palabra que ha salido en la RAE 
y vosotros tenéis que enviarme vuestra palabra. 
 
*Recordad que debe incluir al menos una breve definición de la palabra elegida, también 
puede ser un comentario o reflexión vuestra sobre la palabra; citas de textos, poemas o 
canciones que la incluyan, etc. Con la C y la D, algunos habéis enviado palabras con 
presentaciones muy bonitas o comentarios muy acertados; así como con algunos poemas, 
canciones y citas, todos muy interesantes.  ¡Lo estáis haciendo muy bien! 
 
Tipus i data de lliurament: Alternatiu cada dos dies. Indicat a Classroom. 
 
 
 

Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Castellà 
Grup: 1 d’ESO (ATD) 
Feines:  Para esta 6a semana previa al puente del 01 de mayo os pediré que acabéis la 
comprensión lectora que os dejé sobre el cuento tradicional y el literario, además del 
formulario de acentuación general 
 

Para los que ya la hayáis acabado os dejo esta Actividad Escribe o graba tu propia 

receta en la que deberás escribir o grabarte haciendo una receta de cocina y enviármela 
por correo. Recuerda consultar el vídeo en Youtube y los apuntes de la lección antes de 
ponerte con las manos en la masa... 

 

 
Tipus i data de lliurament:  Tenéis hasta el 05 de mayo para hacer o acabar las 
actividades(que están ,como ya sabéis, programadas 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: Mónica Pinto 

Matèria: Anglès 
Grups: 1rA - 1rB - 1rC 
Feines: Writing : “Write your recipe”” (unit 6 - Student’s book, page 65) 
Tipus i data de lliurament: Google classrooms - 1 de maig. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1CHApWBtVqfB71ghrcdqHspLAuXHTmVwptnmbIcjlxAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CHApWBtVqfB71ghrcdqHspLAuXHTmVwptnmbIcjlxAk/edit?usp=sharing
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Professora: Susana Báez 

Matèria: Anglès 
Curs: 1D 
Feines: Trobareu les tasques al Classroom 
 
           1)   Riddles - Endevinalles 

2)   Writing: Animal Sanctuary    
 
Tipus i data de lliurament: fins el 03/05/2020.  
 
 
Professor/a: Mª Ángeles Guillén 

Matèria: Català  
Grup: ATD 
Feines: Fer la primera part d’una tasca que he titulat “La recomanació d’un llibre”. Haureu 
d’omplir una fitxa bibliogràfica sobre el llibre triat i buscar algunes estructures gramaticals 
en una pàgina qualsevol. 
 
Tipus i data de lliurament: La tasca estarà penjada al google Classroom i s’haurà de lliurar 
abans del 5 de maig. 
 

 
 
Professora: Cris Oliver 

Matèria: Música 
Grup: 1ers ESO  
Feines: trobareu la feina al CLASSROOM amb un petit video explicatiu.  
Tipus i data de lliurament: 7 de Maig, és pot lliurar pel CLASSROOM o per correu: 
coliver7@iesffg.cat o coliver7@xtec.cat  
#ensensortirem 

 
Professor/a: Rosa Suñer Per a qualsevol dubte m’escriviu a : rsuner2@xtec.cat 

Matèria: Eduació visual i Plàstica 
Grup: 1r ESO  Grups B, C i D 
Feines:  Setmana 6  (27 - 30 d’Abril) 
Tipus i data de lliurament:  Dilluns 11 de Maig per mitjà del  CLASSROOM 
 
 

Hola nois i noies! Segueix el confinament i tots/es nosaltres intentem  continuar 

aprenent  tot i la difícil situació personal,  familiar i social que ens ha tocat viure. 

  

Fem memòria: 

 - Aquest 3T funcionem i ens comuniquem amb el ClassRoom. El nom de l’aula creada és 

VIP- nom grup i els codis per a cada grup són els següents: 

              Per 1B: 53n4gqf      Per 1C: bngdrx7   Per 1D: c672jce 

mailto:coliver7@iesffg.cat
mailto:coliver7@xtec.cat
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 - Quan hi heu entrat segur que heu vist que hi ha un apartat en el qual hi ha tota la 

informació dels deures de cada setmana i en un altra apartat hi teniu totes les 

tasques/treballs que heu d’anar lliurant. 

Si algú té dubtes o no podeu accedir-hi m’ho digueu, però en principi no hauríeu de tenir 

cap problema. 

 Al llarg d’aquesta  sisena  setmana  se us proposa el següent: 

 - Entrar amb el vostre codi de grup en el ClassRoom d’Educació Visual i plàstica i llegir la 

Informació dels deures de la Setmana 6 (en l’apartat informació deures setmana). 

- Tot seguit, lliurar en el ClassRoom les feines de la Setmana 6 que està explicada més 

àmpliament en l’apartat Informació i feines per lliurar. 

Resumidament:  Es tracta d’observar, treballar a nivell de dibuix i reflexionar a l’entorn del 

que ens vol comunicar el Cartell guanyador de la Setmana de les llengües d’aquest any. 

Important: Recordeu que estem confinats i confinades i només podem sortir al carrer 

seguint les indicacions oficials. 

Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament !!!! 

#joemquedoacasa#ensensortirem#totaniràbé#GràciesHeroisHeroïnes 

 Professora: Ramon Miró 

Matèria: Educació Visual i Plàstica 
Grup: 1r ESO A 
Feines: Entrega el dia 9-5-20 al correu rmiro225@iesffg.cat 
 
Exercici: Buscar imatges del Pavelló Mies van der Rohe i fer un dibuix format Din-a4 en 
horitzontal on apareguin els 3 personatges dibuixats en l’exercici anterior, es valorarà la 
creativitat i originalitat del dibuix, (ben presentat repassat i pintat…) si algú vol participar al 
concurs també es valorarà positivament, vinga molts ànims. 

#miesbcnDrawing - Concurs de dibuixos del Pavelló Mies van der Rohe 

Aquests dies que el Pavelló no es pot visitar us proposem aproximar-lo igualment als 

vostres alumnes animant-los a  participar al concurs de dibuixos del Pavelló Mies van der 

Rohe que es posa en marxa coincidint amb el dia internacional de la creativitat i que 

anunciarà els seus guanyadors el dia 17 de maig durant la Setmana d’Arquitectura. 

mailto:rmiro225@iesffg.cat
https://miesbcn.com/ca/calendari/miesbcndrawing-concurs-de-dibuixos-del-pavello-mies-van-der-rohe/
https://miesbcn.com/ca/calendari/miesbcndrawing-concurs-de-dibuixos-del-pavello-mies-van-der-rohe/
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Per participar només cal fer un dibuix a mà del Pavelló o d'algun dels seus elements i 

compartir-lo a través de les xarxes socials (Facebook, instagram, instagram stories o 

twitter) amb el hashtag #miesbcnDrawing o fer-nos-els arribar a educa@miesbcn.com fins 

al 16 de maig. 

Es pot compartir un dibuix que ja tingueu o aprofitar per estimular la memòria fent-ne un de 

nou! I si no hi heu estat podeu conèixer el Pavelló Mies van der Rohe amb l’àlbum de les 

fotos que van participar al concurs de fotografia o amb la visita virtual disponible a la web. 

Tot i ser un concurs obert a tothom animem a participar als més joves, i per això, teniu una 

categoria escolar on esperem comptar amb la participació dels alumnes d'educació 

primària i secundària. 

Compartirem les millors obres a les nostres xarxes 

Podeu guanyar una capsa de colors “less is more” better with color 

#joemquedoacasa #miesbcn #miesathome 

 
 
Professor/a: Josep M Ayuso 

Matèria: Educació Física 
Grup: 1r ESO A / B / C / D 
Feines: penjat al CLASSROOM 
Tipus i data de lliurament: Seguir amb la feina del classroom de la setmana anterior. Als 
que han acabat. Us tornaré la correcció, i allà mateix se us indicarà què fer en aquests dies 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://www.facebook.com/pg/FundacioMiesvanderRohe/photos/?tab=album&album_id=10156841847681406
https://miesbcn.com/ca/el-pavello/visitavirtual/
http://mies.link/WaterColour_pencils
http://mies.link/WaterColour_pencils
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MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Repàs d’ortografia (optativa) 
Grup: 1r d’ESO 
Feines: mini-guia de viatge post-confinament (descripció d’un lloc on els agradaria anar de 
viatge quan tot acabi). 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de dilluns dia 4 de maig a les 
20.00h 
 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 1r ESO 
 
Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 
  

1)    Presentacions. 
2)    Salutacions 

  
Tipus i data de lliurament: fins el 03/05/2020. Heu de lliurar les tasques en els terminis 
indicats al Classroom. 
 
 
 
Professora: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Curs: 1r ESO 

Feines: 

Fer els següents exercicis del Module 4 del Google classroom: 

-    Llegir i copiar al Portfolio el vocabulari de “les parties du corps” 

-    Fer els exercicis de “les parties du corps” 

Codi de classe: pl64gjp 

Tipus i data de lliurament: el 30 d’abril és l'últim dia per entregar les activitats. 
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Professor/a: Mª Ángeles Guillén 

Matèria: PIM 
Grup: 1r ESO 
Feines: Dictat 
 
Tipus i data de lliurament: La gravació estarà penjada al google Classroom i s’haurà de 
lliurar abans del 5 de maig. 
 

 
Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura i Valors 
Grup: 1r B, C i D 
Feines: Completar l'enquesta i treure conclusions.  
Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins el 30 d'abril.  
 

 
Professor/a: Anibal Ledo 

Matèria: Escriptura creativa  
Grup: 1r ESO (selecció alumnes) 
Feines: 
 
Clica en el siguiente enlace digital y lee este microrrelato de Enrique Jardiel Poncela en el que falta 
la letra A:  
https://ciudadseva.com/texto/el-chofer-nuevo/ 
 
 

Tu reto consistirá en escribir un relato (luego te explico de qué tipo) de tan solo 10-15 líneas en el 

que no aparezca la letra S (te lo pongo más fácil pq es difícil suprimir las vocales) siguiendo este 
argumento: 
 
Eres un náufrago en una isla desierta. Tu barco ha naufragado y eres el único superviviente. Has 
agotado tus reservas de comida y el agua es escasa. Estás desesperado porque si no te rescatan 
en poco tiempo acabarás muriendo.  
 
Tienes que escribir una NOTA DE SOCORRO DE UN NÁUFRAGO que lanzarás al mar 
desesperado como último recurso explicando tu situación para q vengan a rescatarte y SIN 
UTILIZAR LA LETRA S. La única S que te permito es la de Socorro del título. Ni siquiera te permito 
poner ISLA (pq lleva S) así que ya puedes empezar a exprimirte la sesera, uy perdón, que lleva 
ese, quise decir EL CEREBRO... Tu vida como náufrago depende de tu habilidad explicanndo tu 
drama en esta breve nota. 
 
Suerte! (quiero decir "que te vaya bien sin la ESE, mi querido alumno náufrago") 
 

Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins el 11 de Maig. 
 

 

https://ciudadseva.com/texto/el-chofer-nuevo/

