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Pla de treball  5/8 de maig – 1r BTX 

 
 
 

MATÈRIES COMUNES 

 

Matèria: Treball de recerca 
Grup: 1r Batx A i B 
Feines: Com a part de les vostres tasques de desenvolupament del TR, cal que 
confeccioneu el vostre índex del Treball de Recerca. Per a fer-ho, us heu de posar en 
contacte amb el vostre tutor. A part d’entregar l’índex al tutor, l’heu d’entregar també al 
Google Classroom de Treball de Recerca. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom del Treball de Recerca, en els terminis 
indicats.  

 

 
Professor/a: Montse Casals 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
Grups: 1r de batxillerat A i B 
Feines: Llegiu les pàgines 86 i 87 del llibre de text sobre la derivació i feu els exercicis que 
us indico al Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom en els terminis indicats.  
 
 
Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Llengua castellana i literatura 
Grups: 1r de batxillerat A i B 
Feines: Acabar formulari 3 sobre la oració simple juntament amb els exercicis que adjunto 
sobre els complements verbals  que us indico al Classroom 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom en els terminis indicats.  
 
 
Professora: Ana González 

Matèria: Anglès 
Grups: 1r Batxillerat A i B 
Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. 

1. NEW! Grammar: The Passive 
2. Listening & Writing: Innovation is GREAT - Part 1 

Tipus i data de lliurament: Les activitats del punt 1 es poden visualitzar i corregir online en 
el mateix web, i una de les tasques proposades del punt 2 la podeu lliurar fins al 8 de maig 
al Classroom. 
 

 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Filosofia 
Grup: 1r Batx A i B 
Feines: Realitzar les tasques que podreu llegir al Google Classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom en els terminis indicats.  
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Professor: Núria Domènech 

Matèria: Ciències per al món Contemporani 
Grup: 1r Batx A i B 
Feines: Realitzar les tasques que podreu llegir al Google Classroom de la matèria. 
Aquestes tasques consisteixen en veure un vídeo sobre desenvolupament sostenible i 
societat, i realitzar les activitats proposades, que consisteixen en cercar informació i 
argumentar sobre les problemàtiques proposades. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom en els terminis indicats.  
 

 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
Professora: Carmen Trulls  

Matèria: Matemàtiques 
Feines: Inici de nou tema : funcions. Dedicarem la setmana a repassar conceptes bàsics 
relacionats amb les funcions.També entrarem a treballar les funcions polinòmiques.Les 
tasques estan penjades al Classroom.  
Tipus i data de lliurament: Lliurament via Classroom amb data límit diumenge 10 a les 
23:59 
 
 
Professors: Pau Martínez 

Matèria: Biologia i Geologia I 
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 Biologia.  
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 
indicats.  
 
 
Professora: Josefina Ris 

Matèria:Física I  
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de l'assignatura. 
Continuem amb el tema d’electricitat. Encara que poden anar revisant els exercicis resolts 
d’Interaccions fonamentals 
Tipus i data de lliurament:Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. 
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Professora: Salvador Cervera 

Matèria:Tecnologia industrial I 
Feines: Aquesta setmana els alumnes han de preparar-se els temes 6 i 7 per fer una petita 
prova de tipus test amb apunts i problemes el dia 8 de maig. farem classe de dubtes 
dimecres 6 a les 11:00h 
Tipus i data de lliurament: No s´ha d´enviar res, han de entrar al moodle el divendres 8 de 
maig a les 11:00h on trobaran la prova a realitzar 
 
 
Professora: Rosa Suñer    

Matèria: Dibuix Tècnic I 
Grup: 1r Batxillerat A i B 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques (realitzar dues peces amb axonomètric) a 
través del Google Classroom en els terminis indicats (11 de maig). 
 
 
Professor/a: Marc Vilaplana  

Matèria: Química 1 Grup: 
1r B Feines: 

● Seguirem amb el tema dels models atòmics i l’acabarem. Ens centrarem en els 
nombres quàntics i en la configuració electrònica. Aquest darrer punt és l’enllaç amb 
el tema de la taula periòdica. 

● Dimarts es penjarà el vídeo explicatiu, i les activitats. 
Tipus i data de lliurament: Diumenge 10 de maig. 
 
 
Professor/a: Cristina Lucerón  

Matèria: Francès 
Feines: Veure el video de TV5 Monde que està penjat al classroom sobre “L’Alsace” i 
respondre les preguntes del document word.  
Tipus i data de lliurament: 8 de maig 
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 

 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: Llatí I 
Feines. Esquema resum dels temes que es presenten al Classroom. Són una síntesi del 
que hem fet d’urbanisme fins ara. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Data final el 8 de maig. 
 
  
Professora: Maite Torroja. 

Matèria: Grec I 
Feines:  Exercici de repàs de declinacions i traducció. Document lliurat al Classroom 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Data final el 8 de maig. 
 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Psicologia 
Feines: Realitzar les tasques que llegireu a Google Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom en els terminis indicats. 
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Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Literatura catalana 
Grup: 1r de Batxillerat 
Feines: Lectura i anàlisi de “Tereseta que baixava les escales”, de Salvador Espriu. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de dilluns dia 11 de maig a les 
20.00h 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia de l’empresa 
Feines: Fer els exercicis del mètode PMP 
Tipus i data de lliurament: via classroom fins dilluns 11 de maig 
 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia 
Feines: vídeoconferència sobre el tema 10. Correcció conjunta de l'última tasca. 
Tipus i data de lliurament: Classroom. Divendres 8,5.20 a les 12:30 
 
 
Professor/a: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: MAtemàtiques aplicades 
Feines:Continuem treballant el tema de funcions  
Tipus i data de lliurament:Veure indicacions al classroom. 
 
 
Professor/a: Mª Carmen Lorente Álvarez 

Matèria: Història del món contemporani 
Feines: Han d’estudiar farem una prova el dijous 7 de maig 
Tipus i data de lliurament: Veure el correu personal i seguir les indicacions per realitzar la 
prova el dia 7 de maig (ja estan avisats de com i què farem) 

 

Professor/a: Cristina Lucerón  

Matèria: Francès 
Feines: Veure el video de TV5 Monde que està penjat al classroom sobre “L’Alsace” i 
respondre les preguntes del document word.  
Tipus i data de lliurament: 8 de maig. 
 
 
Professora: Sònia Vives 

Matèria: Anàlisi musical 
Grup: 1r Batx 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu a Google Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. Important el seguiment 
de calendari de les recuperacions/pujar nota per la nota final. 
 
 


