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PLA DE TREBALL  

 

Curs: 4t ESO  
Setmana: del 19 al 23 ABRIL 2021 

Curs: 2020/2021 
 

MATÈRIES COMUNES 

 

Matèria 

Professor/a 

Tasques 

Català 
Xavier Belenguer 

Durant la setmana seguirem treballant autors modernistes. Al 
classroom de cada grup hi haurà el detall de les activitats 
realitzades. 

Castellà 
Elena Reig 

Tasques penjades al classroom 

Matemàtiques 
Fernando Mateu 

Tasques penjades al classroom 

Matemàtiques 
Désirée Tomàs 

Aquesta setmana veurem les funcions logarítmiques, repassarem la 
unitat i farem l’examen. 

Anglès 
Ana González 

Dilluns 19 d’abril farem la prova escrita de la Unit 4 i començarem a 
treballar el vocabulari de la Unit 5. 

Anglès 
Yolanda Ribé 

Continuem treballant la Unit 5: Repassarem Gerunds and Infinitives, 
i començarem a treballar els Conditonals. A classe partida, farem 
una activitat de St. Jordi. 

Anglès 
Carles Piquer 

Començarem la Unit 5 i farem l'activitat de Sant Jordi.  

Ciències Socials 
Arnau Arfelis 

Durant les sessions de la setmana encararem les Reformes de la 
República i la Generalitat Republicana. Realitzarem l’exercici 1 de la 
pàgina 193 i exercici 2, 3 i 5 de la pàgina 195 

Ciències Socials 
Alejandro Castellanos 

Presentació del tema 8 crisi de la Restauració, exercicis del llibre 
pàg. Pàg. 183 i 185. 

Educació Física 
Josep Ayuso 

Tasques penjades al classroom 

Cultura i Valors Ètics 
Arnau Arfelis 

Un cop visualitzada l’entrevista a l’Arcadi Oliveres passaré un 
document amb diferents conceptes referents la justícia social i a la 
pau per tal que els alumnes cerquin les definicions. Seguidament 
realitzarem una posada en comú i decidirem la millor definició.  
El document amb les paraules es penjarà al classroom  
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Cultura i Valors Ètics 
Paco Coronado 

Reflexió sobre els valors ètics que porta l’educació a partir del 
visionat de la película que hem començat a veure, tenint en compte 
els elements culturals i contextuals de certes comunitats 
desafavorides. 
 

Cultura i Valors Ètics 
Montserrat Molist 

Tasques penjades al classroom 

Maki Caballero 
Religió 

Redacció avaluable a classe a partir de la película vista en sessions 
anteriors. 

 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Matemàtiques 
Fernando Mateu/Désirée 
Tomàs 

Aquesta setmana repassarem les equacions de segon 
grau incompletes i les identitats notables (Désirée) 

Català 
Montserrat Casals 

Tasques penjades al classroom 

Castellà 
Carme Foix 

Tasques penjades al classroom 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 

FRANJA 1 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Física i Química G1 
Marc Vilaplana 

Un cop vist el concepte de força, les principals forces i les 
lleis de Newton, acabarem el tema de forces fent 
problemes que ho relacionin tot. 

Economia i Emprenedoria 
G2 
Esperanza Pérez 

Llegir pàgines 208 a 215 del llibre. 

Economia i Emprenedoria 
G1 
Juanjo Molina 

Llegir les 6 primeres pàgines del tema 6 del llibre.  

Filosofia 
Paco Coronado 

Fer les activitats proposades del tema 7. 
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Cultura Científica 
Jordi Soler/Jéssica Barreda 

Tasques penjades al classroom 

Cultura Clàssica 
Carmen Sánchez 

Treballem el teatre a l’antiguitat i la seva adaptació a la 
cultura romana. 
Hem començat amb una feina trimestral: “La pervivència 
del món clàssic a la publicitat”. 

 Arts Escèniques 
Georgina Martínez 

Fem l’actualització del guió “Somni d’una nit d’estiu” 

 

FRANJA 2 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Llatí 
Carmen Sánchez 

Llengua → Treballem l’adjectiu llatí i l’imperfet d’indicatiu. 
Cultura → Viure en família. 
Treball trimestral: És el mateix que per a Cultura 
Clàssica: “La pervivència del món clàssic a la publicitat”. 
Els alumnes que fan les dues assignatures només l’han 
de presentar a una. 

Tecnologia: Disseny 
Industrial 
Òscar Simon 

Tasques penjades al classroom 

Tecnologia: Robòtica 
Salvador Cervera 

Tasques penjades al classroom 

Biologia i Geologia G1 
Jéssica Barreda 
Jordi Soler 

Tasques penjades al classroom 

Música G1 
Júlia Camps 

Tasques penjades al classroom 

Música G2 
Cristina Oliver 

1. Heu de tindre els Anàlisi d’Audicions 
actualitzades,  mireu al CLASSROOM (n’hi ha 6 

obligatòries).  
2. Heu de registrar 2 cançons del CSE’21… i enviar-

les al  meu correu coliver7@xtec.cat en format 
WAV o MP3. Només hi ha de sortir la vostra veu, 
recordeu que teniu  les bases musicals al 
CLASSROOM.  

Si hi ha qualsevol dubte, pregunteu-me directament per 
correu  electrònic. Ànims i força que només queda un 
Trimestre!!!! 
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FRANJA 3 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Visual i Plàstica 
G1 
Manel Castelló 
 

Dibuix tècnic. Exercicis i problemes. Construcció de l’arc capaç. 

Visual i Plàstica 
G2 
Rosa Suñer 
 

Cal tenir acabats i lliurats els esbossos i vinyeta gran final (dibuix i 
color)de 
lesdues darreres paraules : 
7- Professió 8- Construcció de futurs 
Totes les paraules han d’estar relacionades amb el procés 
d’aprenentatge, 
en tots els sentits, que l’alumnat porta a terme en el nostre Institut 
- Inici del treball Tipografies creatives 
Tot el material està en el Classroom. Qualsevol dubte, per mail. 

Alemany 
Susana Báez 

Tasques penjades al classroom 

Francès 
Francesc Strino 

Dimarts treballarem el mòdul 5, dijous farem una activitat al pc en 
relació a la setmana de les llengües i divendres no tindrem classe.  

TIC Informàtica G2 
Enrique Muñoz 

Tasques penjades al classroom 

 
 


