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PLA DE TREBALL  
 
Curs: 1r ESO 
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Curs: 2020/2021 
 
 
 
MATÈRIES COMUNES 
 
 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Català 
Montserrat Casals 
 
Sandra Ruiz (ATD) 

Activitats detallades al Classroom de la matèria. 
- Sessió 1: pàgina 22 i exercicis 1.1 i 1.2. 
- Sessió 2: pàgina 23 i exercicis 2.1 i 2.2 
- Sessió 3: pàgina 24 i exercicis 3.1 i 3.2 

 

Castellà 
Mireia Jové 
 
Sandra Ruiz (ATD) 

Redacción sobre ti mismo. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta hacer? 
… (45-50 líneas). 

Anglès 1r A-B 
Susana Báez 

Treballarem com fer una expressió oral. L’explicació de la tasca 
a realitzar i els documents corresponents els poden trobar al 
Classroom.  
Sessió 1: Presentació de la tasca que hauran de fer i explicació 
de com fer una bona expressió oral i rúbrica de com s’avaluarà.  
Sessió 2: Esborrany escrit del que exposaran a la presentació.  

Anglès 1r C-D 
Mónica Pinto  

1rC:  
- Sessió 1: Estructura gramatical “there is / there are” i 

realització d’exercicis proposats per a la seva pràctica. 
(unit 1) 

- Sessió 2: Treballarem la part de “writing” (unit 1) 
- Sessió 3*: Reforç de vocabulari i reforç gramatical per 

repassar la unit 1 (Grammar practice). 
1rD: 

- Sessió 1: Treballarem la part de “speaking” (unit 1) 
- Sessió 2: Treballarem la part de “writing” (unit 1) 
- Sessió 3*: Reforç de vocabulari i reforç gramatical per 

repassar la unit 1 (Grammar practice). 

Matemàtiques 1rA-D 
Beatriz Martínez 
 
Sandra Ruiz (ATD) 

Instruccions detallades de les tasques es poden trobar al 
Classroom de la matèria. 
Sessió 1: Exercicis a. 32, a.33 i a.34 de la pàgina 41. 
Sessió 2: Video sobre criteris de divisibilitat al Classroom i 
exercicis a.35, a.36 i a.38 de la pàgina 42. 
Sessió 3: Tasca sessió 3 del Classroom: correcció d’exercicis. 
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Matemàtiques 1rB-C 
Sonia Estévez 
 
Sandra Ruiz (ATD) 

Sessió 1:  
-Correcció dels dels deures: pàgina 45 del A42 al 47. 
- Exposició mínim comú múltiple, concepte intuitiu.  
Sessió 2:  
- Explicació métode òptim. Pràctica: pàgina 47 a.50. 
Deures: Pàg. 52: 2.31 al 2.33. 
Sessió 3:  

- Problemes de mcm. Deures Pàg 55 i 56: 2.56,2.59 i 
 A60. 
* Les exposicions es podrien substituir pels vídeos:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=aNotUrURYgo 
2.  https://www.youtube.com/watch?v=ADcPfyt6LvY 

 

Música 1r A-B-C-D 
Cristina Oliver 

2 activitats al Classroom.  
Fer un Portafolis Digital de música amb una presentació 
multimedia del DRIVE.Aquestes activitats es fan dins del 
Portafolis Digital. Dubtes: coliver7@iesffg.cat  

C.Naturals 1r A-B-C 
Pau Martínez 

Feines penjades al Classroom. Acabar pràctica 2 i realitzar les 
activitat classificació dels cossos del sistema solar //Distància a 
escala. 

C.Naturals 1r D 
Mar Martín 

Acabar Tasca Classroom Padlet viatge interestelar pel dia 2 de 
novembre. Orientacions a Classroom. 
 
Inici U2. Lectura pàgina 32 del llibre i contestar respostes 
pàgina 33. Fer-ho al llibre digital. Si hi ha problemes per 
connectar-se fer-ho al llibre en paper. 
 
Fer en una cartolina negra mesura DINA4 pràctica Construcció 
de galàxies. Guió de l’activitat penjat al Classroom. Per 
entregar el 10 de novembre. 

C. Socials 1r A 
Montserrat Molist 

Activitats penjades al Classroom sobre: Els primers 
metal·lúrgics i Com es construïen els megàlits.  
Codi classroom: fhabdzo 

 

C. Socials 1r B-C-D 
Carmina Rodríguez 

Activitats detallades al Classroom de la matèria. 
Al llarg d’aquesta setmana començarem el Tema 3: Les 
primeres civilitzacions. Mesopotàmia i Egipte. 
Tots els resums de les explicacions donades a classe que s’han 
de adjuntar al quadern d’aprenentatge estan penjades al 
classroom en ordre cronològic. 
 

Tecnologia 
Joan Pregonas 

Fer l’esborrany del còmic (seguint el document d’autoavaluació) 
i fer el JClic que hi ha penjat a moodle sobre les eines del taller 
(només eines de percussió i eines de tall) 

VIP 1r B-C-D 
Rosa Suñer 

Començar i avançar la Pràctica 2 que es va explicar 
darrerament a l’aula. Recordeu que està relacionada amb la 
pàg. 12 i 13 de llibre. Qualsevol dubte, com sempre, a l’aula 
directament o pel ClassRoom. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADcPfyt6LvY
mailto:coliver7@iesffg.cat
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VIP 1r A 
Jose Manuel Castelló 

Tasques plantejades al Classroom 

Educació Física 1r A-
B-C-D 
Carles Bonsoms 

Tasca penjada al classroom: ACTITUD. Reflexions... 
En aquesta tasca hi trobareu 5 imatges que exposen diverses 
reflexions sobre l'actitud. Si prenem com a definició d'actitud: 
"forma d'actuar d'una persona davant d'una determinada 
situació", al final de la tasca podrem fer una reflexió sobre la 
nostra actitud. 

Cultura i Valors 1rA 
Carmina Rodríguez 

Activitat penjada al classroom. 
Característiques de l'ésser humà: Que vol dir ser persona? 

Cultura i Valors 1r B-
C-D 
Montserrat Molist 

Activitat penjada al classroom. 
Codis classroom:  
1rB: h5t7sxw 
1rC: oubnpa2 
1rD: ccc6pkx 

Religió 
Maky Caballero 

LLegir el còmic del “Viatge de Amanda” i fer una redacció sobre 
els  personatges històrics que van  lluitar  pels drets humans al 
segle XX. Dibuixar el teu favorit.  

 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES 
 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Reforç Català – 1C 
Montserrat Casals 

Completeu les fotocòpies lliurades a classe. 

Alemany – 1D 
Susana Báez 

Treballarem la conjugació dels verbs regulars i del verb 
irregular “sein” en la 1ª i 2ª persona del singular. El material el 
podeu trobar al Classroom.  
 

Measurements – 1B 
Carme Trulls 

Dossier de measurements. Video penjat al Classroom. 
Continuació del Glossary 

Informàtica – 1A (1) 
Enrique Muñoz 

Els continguts i les activitats estan penjades al Moodle.  
Lliurar l’activitat del “Mètode de l’artefacte”. 
Iniciar l’activitat del “Sistema Operatiu”. 

Informàtica – 1A (2) 
Oscar Simon 

Activitats d’scratch. Penjades al moodle 

Francès 
Francesc Strino 

Examen i correcció de l’examen. Pels confinats penjaré una 
activitat al google classroom.  

Global Scholars 
Pau Martínez + Rosa 
Ena 

Activitat penjada al Classroom. “How to express your opinion” 

 


