
1r ESO

MATÈRIA
GRUP 

FLÈXIBLE
INDICACIONS I RECOMANACIONS PEL CONFINAMENT (16 de 

març a 11 d'abril del 2020). El document es va actualitzant diàriament.
AVISOS

LLENGUA CATALANA 11,12,13

Treballeu l'ortografia entrant al web: lortografiaalcarrer.estalella.cat   Practiqueu: B/V, ESSA SONORA I ESSA SORDA, 
J/G, X/IX, TX/IG, APÒSTROF I CONTRACTACIÓ  Llegeix el llibre de lectura obligatòria del 3r trimestre: Taller de 
fantasia / Supertot. Josep Maria Benet i Jornet. Edicions 62, “Educaula”.ISBN: 978-84-92672-52-3  Com que es tracta 
d'una obra de teatre, treballareu, al mateix temps, aquest gènere literari : EL TEATRE. Com ho fareu? Aneu a la pàg.
249 del llibre i expliqueu cada un dels apartats, fent un resum o bé un esquema, com us vagi millor. Els apartats són: 1. 
Què és el teatre?, 2. Elements de la representació teatral, 3. El text teatral i 4. Els gèneres teatrals.
                                

NOVES 
TASQUES 
(24/03/20)

14

PIM
És recomanable que aprofiteu i acabeu les activitats que no m'heu lliurat. També que feu lectures de textos del llibre, 
com fem a classe.

LLENGUA CASTELLANA 11,12,13

Podeu fer el resum d'una pel.lícula que us hagi agradat, indicant el títol, el nom dels actors i actrius principals, el tema, 
la durada i fent-ne una valoració crítica (si us ha agradat o no, si la recomanaríeu o no, justificant-ho tot). Triar un llibre 
en castellà pel 3r trimestre i començar-lo a llegir. Els del flexible 12 podeu enviar-me el treball sobre la pel.lícula al 
correu rvivo@institutaltpenedes.cat

14

Podeu fer el resum d'una pel.lícula que us hagi agradat, indicant el títol, el nom dels actors i actrius principals, el tema, 
la durada i fent-ne una valoració crítica (si us ha agradat o no, si la recomanaríeu o no, justificant-ho tot). Triar un llibre 
en castellà pel 3r trimestre i començar-lo a llegir. Podeu enviar-me el treball sobre la pel.lícula al correu 
rvivo@institutaltpenedes.cat

PIM
Podeu acabar les activitats que falten per lliurar-me. Repasseu l'esquema de les classes de paraules, així com el 
subjecte i predicat, i treballeu algun text que aparegui en el llibre per millorar les faltes d'ortografia.

LLENGUA ANGLESA 11,12,13

-Començarem el tema 7 (el tema 6 el deixem de moment). Primer, heu de llegir/estudiar la p. 108 del workbook. Feu els 
exs de la p.109 i després tots els exs. del tema 7 del workbook (p.56-63). Quan estiguin fets (d’aquí a un parell de 
setmanes aproximadament), contacteu amb mi al correu ritagonzalezguillen5@gmail.com i  us enviaré les solucions.

NOVES 
TASQUES 
(30/03/2020)

14

Podeu triar 2 o 3 activitats sobre cultura i CLIL del Student's book de les pàgines següents: 104, 105, 106, 113, 114, 
115 i 116. Feu les activitats a la llibreta. També podeu fer activitats de consolidació del workbook, pàgines  95, 97, 99 i 
101. Recordeu també que trobareu diferents tipus de recursos per continuar aprenent al meu blog. Podreu practicar la 
gramàtica que hem treballat online, així com també fer listenings, veure videos, etc.
https://fancylearningenglish.blogspot.com/2019/06/1st-year-eso-half-group-classes-songs.html
A partir d'ara, trobareu totes les tasques i les directrius al Google Classroom. Us he enviat un correu a tots convidant-
vos i us he donat el codi de grup. Heu d'utilitzar el correu del centre (acabat en @institutaltpenedes.cat) i la contrasenya 
que us van donar per poder accedir-hi. D'aquesta manera, serà molt mès fàcil mantenir-nos en contacte.

PIM

Podeu fer les activitats del Student's book de la pàgina 38 a la llibreta. També podeu fer les activitats següents del 
Workbook: pàgines 24, 25 i 26. També podeu llegir la història del Doctor Z Episode 1 pàgines 34 i 35 del Student's book 
i després fer les activitats del Workbook pàgines 22 i 23. Podeu també aprendre fent activitats en aquesta web: http:
//www.edu365.cat/primaria/angles/index.html                                                                                                                                                                                                                           
A partir d'ara, trobareu totes les tasques i les directrius per fer-les al Google Classroom. Us he enviat un correu a tots 
convidant-vos i també us he donat el codi de grup. Heu d'utlitizar el correu del centre (acabat en @institutaltpenedes.
cat) i la contrasenya que us van donar per poder-hi accedir. Així podrem estar en contacte més fàcilment.

MATEMÀTIQUES 11,12,13

Grup 12: Activitats enviades des de tutoriamonferrer@gmail.com. Si no heu rebut res envieu-me un correu.
Grup 11 i 13 Lectura dels primers tres punts del Tema 6 Proporcionalitat i percentages. De la pàgina 142 fins la 147. 
Exercicis: a107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 i 121. Seguiment  del Google 
Classroom que deixaré recursos per cada grup de matemàtiques.

Tasques Noves  
23/3

14

Repàs de fraccions i decimals. FRACCIONS: Exercicis 5.1; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.9; 5.15; 5.16; 5.21; 5.24; 5.48; 5.49; 
5.62; 5.63. DECIMALS: Divisió de nombres deimals: Lectura de les pàgines 96, 97 i 98 i realització dels exercicis a.79; 
80; 81; 82 i 83. Seguiment del Google Classroom de matemàtiques.

PIM

CIÈNCIES NATURALS: BiG
1r A, 1rB, 1rC, 

1rD

Podeu mirar documentals sobre el regne Monera, Protist i els Fongs per ampliar el que estudiem.                              
També podeu triar un animal i en un foli escriure la seva taula taxonòmica i un resum de les funcions vitals concretes 
per aquest animal, completant-ho amb un dibuix i altres característiques i curiositats.                            Una altra tasca 
que us demanem és la que proposa el Departament d'Ensenyament a la seva web http://familiaescola.gencat.cat/ca/ a 
l'apartat "Activitats per fer a casa" en les Orientacions de Secundària: Els Virus/ Les Vacunes/Seguiment de la 
pandèmia.       I...per últim, abans de vacances, farem un repàs del tema 6: Escriu cinc idees (frases) que siguin 
fonamentals del Regne Moneres, cinc del Regne Protoctists i cinc del Regne Fongs.

Ho podeu 
enviar al correu 
esoler13@xtec.
cat

CIÈNCIES SOCIALS grup a, b, c,d

.SETMANA 3:TOTS ELS GRUPS: UNA VEGADA TENIU FETS ELS RESUMS DEL TEMA 10 EN FORMAT WORD, ( i 
envait al vostre porfessor/a)HEU DE FER ELS ESQUEMES DE CADA PUNT DEL MATEIX TEMA. L'heu de fer també 
en format WORD, i enviar-lo al correu de: grups AiB : correu de la ROsa Matalí i grups C i D al correu del Oscar 
De les tasques heu de fer sempre dues copies: una pel professor, (que envieu per correu) i un altra per la 
llibreta). Tasques per aquesta setmana i Pasqua

Actulitzat 
30/3/20 Els 
resums els 
podeu fer en 
word y enviarlos 
al meu correu 
oguillen@xtec.
cat  grups C D 
GRUPS A I B 
Podeu enviar 
les taques al 
meu correu: 
rmatali@xtec.
cat

TECNOLOGIA grup a, b, c,d

Act 1) Realitzar l'activitat "Experimenta" de la pàgina 84 del llibre.    Act 2) Fer la "Memòria tècnica del 
portallapis" seguint la fotocòpia que us vaig donar o seguint les indicacions de la pàgina 16 i 17 del llibre de text.    Act 
3) Exercicis 1 i 2 de les pàgines 92 i 93 del llibre de text.       Poden penjar aquests últims exercicis al Classroom. Els 
codis són:     1A: dmg6cc5       1B: 2ifbyux        1C: u5wr3jp        1D: jkwq3oe                Act 4) Llegir la pàg 96 i 97 , fer-
ne un resum i entregar-la al classroom. Seguir les indicacions que aniré donant a través del classroom.

Tasca nova: 
Act4)

EDUCACIÓ FÍSICA

Us proposem des del departament d´educació uns links per tal que us mantingueu actius aquests dies i no perdeu la 
forma física. Esculliu la que més us agradi. Intenteu fer-ne almenys entre 3-4 per setmana: https://youtu.
be/L_W4F6_c2Jg STRON BY ZUMBA
https://youtu.be/v9aQWKt934c STRONG BY ZUMBA
https://youtu.be/eWjd8C2SB0Y STRONG BY ZUMBA

https://youtu.be/8DZktowZo_k ZUMBA PER BALLAR
https://youtu.be/9xVARu14G4A ZUMBA PER BALLAR

https://youtu.be/lh1UszyPHfk CROSSFIT A CASA

https://youtu.be/JIVuq0QR3os YOGA A CASA
https://youtu.be/a376zRhSXXI YOGA A CASA
https://youtu.be/ORZqGpZguD0 YOGA A CASA Actualitzat 23/3

MÚSICA

Treball sobre L'ORQUESTRA SIMFÒNICA. Parts1.-Definició d'orquestra. 2.-Mapa de distribució dels instruments a 
l'orquestra. 3.-Explica tres instruments de corda, tres de vent itres de percussió. Posa-hi un dibuix amb les seves parts. 
Envieu la tasca en format pdf al correu: menxudomenechf@gmail.com recordeu nom, cognom i grup-classe.  Pel dia 4 
d'abril. Treball sobre la cançó WE ARE THE WORLD. 1.-Biografia de Michael Jackson. 2.-Explica per quin motiu es va 
composar aquesta cançó. 3.-Explica la lletra de la cançó. 4.-Escolta-la i explica: les veus, els instruments i el seu 
caràcter.  Enviar pel correu que hi ha a dalt. Posar nom, cognom i grup classe. Novetat 20/03



EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA

ACT 1) PORTADA DEL CAPITOL DEL CÒMIC-->Els grups C i D: cada membre dels equips de projectes ha de fer una 
proposta de portada per al còmic del seu equip, d'un tamany DIN A4 (làmina o full blanc) en posició vertical. Recordeu 
que la portada ha de tenir: Un titol curt (relacionat amb el tema del capitol corresponent), amb lletres grans, colors vius, 
personatge o personatges principals/ o una escena resum... dibuixar amb llapis, repassar amb punta fina negre, pintar 
amb colors, rotuladors...  ACT 2) PROPORCIÓ FIGURA HUMANA--> Els grups A i B si han acabat la portada del seu 
capitol (si no es el cas, l'han d'acabar), i els grups C i D quan acabin la ACT 1: Aquesta activitat consiteix en mesurar 
amb un flexímetre a algun membre de la familia (mare, pare, germans,...) i dibuixar -lo amb llapis, a escala en un full 
DIN A4. Preneu l'altura màxima, i les altures de la barbeta, espatlles, colzes, canells, cadera, genolls, turmells. Mediu 
els amples de cap, coll, espatlles, cintura, cuixa, melucs. Començar establint la vertical a la meitat de la làmina, 
transportar les mesures a escala 1:10 / 1:15 en funció de l'altura total i la mida del paper. Colocar les altures a la vertical 
i les amplades a l'altura corresponent. Acabeu el dibuix pintant amb colors o retoladors. ACT 3: DIBUIXEM UN 
CÒMIC--> Aquesta activitat es realitzarà en 2 pàgines d'un tamany DIN A4 (làmina o full blanc) en posició vertical. En 
cada pàgina hauran d'haver mínim 5 vinyetes, en total seran 10 vinyetes com a mínim. En la 1ª pàgina, el còmic 
tractarà de les rutines que teniem abans de la quarentena, i en la 2ª pàgina, de les rutines que tenim ara amb la 
quarentena. Al còmic ha d'haver-hi mínim 5 enquadraments diferents d'entre: pla general, pla sencer, pla americà, pla 
mig, primer pla, primeríssim primer pla o pla de detall, zenital, picat, normal, contrapicat, i nadir. Dibuixem les vinyetes 
amb regle deixant una marxe entre elles i la pàgina, els dibuixos amb llapis, que després es repassaran amb negre de 
punta fina i es pintarà amb colors. Inclourem almenys en algunes de les vinyetes els elements visuals que ja coneixem: 
punt, línia, pla, textura, perspectiva i proporció. LES ACTIVITATS EXPLICADES I AMB EXEMPLES LES TROBAREU 
AL CLASSROOM. Es important que se conecteu al classroom per poder veure els exemples i per a poder fer un 
seguiment de les vostres tasques. Si teniu algun problema els nostres correus són: 
csalano2@institutaltpenedes.cat, bprat2@institutaltpenedes.cat

Actulitzat 
30/3/20 Les 
tasques fetes 
les envieu amb 
una foto a 
través del 
classroom. Si 
no podeu 
entrar-hi ens ho 
digueu.

LLENGUA FRANCESA OPT A B C D Us donaré indicacions a través del Classroom.
LLENGUA ALEMANYA Afegiré recursos i activitats opcionals al Classroom. Per si algú no pot entrar-hi, el codi és: nylskxe
ALTRES OPTATIVES expressió plàstica Podeu realitzar l'exercici de crear un volum mitjançant plans seriats. podeu buscar exemples a la xarxa.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

És recomanable que es realitzi un repàs general de tota la feina realitzada fins al moment. Específicament de cada 
assignatura es proposa: LLENGUA CATALANA: tornar a fer l'apartat de "reflexió" de l'última lectura realitzada (Polseres 
Vermelles) tenint en compte les correccions i comentaris de l'últim dia. LLENGUA CASTELLANA: finalitzar llibre de 
lectura amb els respectius resums que falten (igual que hem realitzat fins al moment). LLENGUA ANGLESA: finalitzar 
activitats de la unitat 1 del workbook (tema ja explicat). MATEMÀTIQUES: es recomana fer revisió de les activitats del 
final del tema que estàvem abordant i realitzar les que faltin sobre el m.c.m. i m.c.d. CIÈNCIES NATURALS: seguir la 
lectura del tema 5 fent un petit resum (posant els punts més importants) de cada apartat. CIÈNCIES SOCIALS: 
finalitzar lectura tema 1, on seria recomanable realitzar com a mínim una activitat de consolidació de cada apartat. 
TECNOLOGIA: recomanable fer les activitats de consolidació del tema 5 ja estudiat (síntesi guiada de la pàgina 85). 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA: finalitzar última làmina encetada. 


