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Pla de treball  5/8 de maig – 4t ESO 

 

 

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

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

pendents. 
 
 

MATÈRIES COMUNES 

 
Professor/a: Xavi Mansa 

Matèria: Matemàtiques 

Curs: 4rt D 

Feines: Recordeu que estem treballant el tema 4 de funcions.  Fa dues setmanes vam 
treballar com trobar el creixement, decreixement, màxims i mínims d’una funció. Vam 
estudiar també la tendència i la periodicitat i finalment vam aprendre a calcular l’equació 
d’una recta en la forma punt pendent, és a dir, com calcular l’equació d’una recta a partir 
d’un punt i la pendent ( m ). 

Aquesta setmana treballarem les paràboles i les funcions quadràtiques. Per començar, cal 
que llegiu detingudament les pàgines 110, 111 i 112 del llibre de text i que visioneu també 
uns vídeos. 

Per practicar la representació de les funcions quadràtiques, cal que feu els següents 

exercicis: 5.8, 5.9, 5.27, 5.28 i 5.29 de la página 112 del llibre de text. 

A més, cal que que solucioneu també les funcions quadràtiques de l’arxiu pdf que trobareu 
a la classe de mates del Google Classroom. 

Tipus i data de lliurament: Cal que feu fotos o escanegeu els apunts que preneu a la 

llibreta i els exercicis solucionats i que els pengeu al Google Classroom. Teniu fins el 

diumenge 10 de Maig a les 21.00 per entregar-me aquesta feina. 

El dilluns 11 de Maig, penjaré a la classe de mates les solucions dels exercicis perquè us 
els pugueu corregir. Prèviament us els hauré valorat. 

 
Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Matemàtiques 

Grup: 4rt ESO B i C 

Feines: Durant aquesta setmana farem exercicis en què repassarem totes les funcions 

treballades fins ara. També introduirem unes noves funcions: les exponencials. Les 

tasques estan definides i penjades al Classroom.  

Tipus i data de lliurament: Lliurament via Classroom amb data límit diumenge 10 de maig a 

les 23:59 
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Professor/a: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: Matemàtiques  

Grup: 4rt ESO A 

Feines: Continuem treballant el tema de funcions  

Tipus i data de lliurament: Veure indicacions al classroom. 

 

Professor/a: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: Matemàtiques  

Grup: 4rt ESO ATD 

Feines:Continuem treballant el tema de funcions  

Tipus i data de lliurament: Veure indicacions al classroom. 

 

 

Professor/a: Cristina Fernández 

Matèria: Ciències Socials 

Curs: 4t A, B, C, D 

Feines: Consultar Powerpoint, veure uns documentals i elaborar un còmic, preferentment 

digital,  sobre la situació política i social a Espanya  abans de la Guerra Civil i les causes 

que la van provocar. 

Tipus i data de lliurament: 15 de maig. 

 

 

Professor: Paco Coronado 

Matèria: Cultura i valors ètics 

Curs: 4rt A,B,Ci D 

Feines: Realitzar les tasques que trobareu a Google Classroom de Cultura i valors. 

Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom. Fins al 10 de maig. 

 

 

Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: RELIGIÓ  

Curs: 4tr B 

Feines:  Veure el MUSICAL 33 sencer i contestar  el qüestionari de la guia didàctica adjunta  

penjada al google classroom.  

Tipus i data de lliurament: 8 de maig a les 20 h. 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 

Professora: Josefina Ris 

Matèria: Física i Química 

Feines: Llegir atentament la pàgina 149 del llibre de Física i Química, mirar l’exemple resolt 

i fer exercici 17 de la pàgina 149 i el 47 de la pàgina 155. 

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

terminis indicats 

 

 

Professor/a: Carmen Sánchez 

Matèria: Cultura Clàssica 

Feines: Completar l’esquema d’un teatre (edifici) grec; i establir les diferències entre la 

forma que hi ha entre els teatres grecs i els romans.  

Material de suport: Dos vídeos de youtube, dels quals facilitaré l’enllaç per poder veure’ls 

abans de fer els exercicis. 

https://youtu.be/ysjO0GsjkAM 

https://youtu.be/r_G9VK42GV4 

Tipus i data de lliurament: Classroom. Fins al 8 de maig. 

 

 

Professor: Salvador Cervera 

Matèria: Tecnologia 

Feines: Visualització del vídeo que vos he preparat per explicar la electrònica digital i 

realització de 4 exercicis de passar de binari a decimal, decimal a binari, hexadecimal a 

decimal i decimal a hexadecimal 

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom fins el 10 de 

maig 

 

 

Professor: Òscar Simón 

Matèria: Tecnologia-Tic 

Feines: Pràctica 3 “Control del servomotor i LEDs amb Aurduino” 

https://www.youtube.com/watch?v=GT9HOIWlTsg 

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través de la carpeta compartida al drive 

 

 

Professor: Òscar Simón 

Matèria: Informàtica 

Feines: Pràctica final, animació de paisatge amb blender. Es va fer una classe virtual i 

interactiva divendres passat i en breu es facilitarà un vídeo resum 

Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través de la carpeta compartida al drive 
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Professor: Paco Coronado 

Matèria: Filosofia-Opt 

Curs: 4rt A,B,C i D 

Feina: Realitzar les tasques que trobareu a Google Classroom de la matèria. 

Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins al 10 de maig. 

 

 

Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia  

Feines: Respondre als qüestionaris sobre la utilització de l'autoavaluació i la coavaluació 

Tipus i data de lliurament: Google Classroom, fins el 8 de maig 

 

 

Professors: Pau Martínez i Jessica Barreda 

Matèria: Biologia i Geologia 

Curs 4t d’ESO 

Feines: Transgènics. 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  

 


