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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r BATXILLERAT 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ 

 

MATÈRIA HORES 
PRESENCIALS 

INSTRUCCIONS 

CATALÀ Les de classe Teoria i exercicis de la Morfologia verbal.  
Repàs de la teoria de Tirant lo Blanc i resum dels continguts principals. Avançar la 
lectura de les pàgines 85-106.- Tot això segons llista donada  
Consulteu el llibret dels verbs, si cal (el Xuriguera o similar ) 

 CASTELLÀ Les hores de classe Indicacions al Classroom. Està planificada la feina per la primera setmana, a més 
han de compartir per Drive el treball sobre Luces de Bohemia. Han sigut informats 
per e-mail. Estan treballant el tema de variants lingüístiques de la llengua.  

ANGLÈS Les hores de classe i 
especialment el dijous 
entre 15 i 17h. 

Unit 6 - Reported Speech. Read Grammar in WB. Do ex. pg 70, 71 & 128 S.B. 
More practice Unit 6 WB. Pay attention to Drive, I may attach a file  with more 
practice. 

EDUCACIÓ FÍSICA Les hores de classe. Recomanacions d'hàbits saludables, a través d'exercicis aeròbics, de coordinació i 
tonificació muscular (força-isomètrics). 
Crear rutines de treball tipus circuit, amb variants d'exercicis. Realitzar en dies 
alterns, amb una durada entre 30 '- 45 ' per sessió. 

FILOSOFIA Les hores de classe Feu els exercicis de lògica que he penjat al classroom. La setmana següent us 
donaré les solucions. No cal que ho entregueu, simplement feu-los. 
Llegiu el tema 7 del dossier (és molt curt i no gaire complicat). Resoleu tots els 
dubtes de vocabulari o de comprensió preguntant-m’ho. 
Els que tingueu la filosofia pendent aprofiteu per posar-vos al dia. Ja sabeu que 
qualsevol dubte o aclariment me’l podeu consultar amb un mail. 
1r BAT B: teniu la solució de l’exercici de fal·làcies que va quedar a mitges per 
corregir al classroom. Corregiu-vos-ho.  
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 CMC 1r BAT A Les hores de filo Mireu el classroom, heu de mirar el vídeo i fer un breu resum i explicar la vostra 
visió del tema. 

CMC 1r BAT B  Mirar el Classroom de la matèria 

RELIGIÓ Dimarts de 15 a 16h. 
Divendres de 10 a 11h. 
(i també podem convenir 
un altre moment, si 
m’aviseu el dia abans via 
mail) 

Dossier: 
1a hora: 
Veure vídeo explicatiu “Introducció tema ciència i tècnica” (al drive, a la carpeta 
TREBALL VIRTUAL) 
Diapositives 1 i 2 del power “Tecnociència i ètica”  
Respondre: 
Text “El poder de l’ésser humà”, Dignitas Personae 
Text “Un equilibri arriscat”, Discurs a la Facultat de Medicina i Cirurgia… 
 
2a hora:  
Veure vídeos explicatius “Introducció a la Bioètica” i “Quatre principis fonamentals 
de la Bioètica” (carpeta TREBALL VIRTUAL) 
Diapositives 4 i 5 del power 
Respondre: 
Text “La vida humana sempre és un bé” 
 
Al classroom teniu una tasca oberta on podeu penjar les respostes a les preguntes 
dels textos. Les tasques que teníeu penjades han canviat els terminis d’entrega per 
adaptar-nos al nou calendari. 
 
Ni que sigui per aquest motiu tan desafortunat, ara és un bon moment per justificar 
la importància de la reflexió sobre l’ésser humà, no trobeu? Tenim tantes 
preocupacions (sovint tan superficials) que, al final, es releguen a un segon pla 
quan veiem el que realment és important… 
 
Aneu treballant, amb tranquil·litat, perquè entenc la situació excepcional en la qual 
ens trobem tots. Qualsevol dubte, a la vostra disposició en les hores assignades i/o 
per e-mail. 
Ànims! 
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 MATEMÀTIQUES 
CIENTÍFIC 

Totes les hores de classe 
normal 

Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia 
anterior cada dia de classe. Classe normal però online. 

MATEMÀTIQUES ACS Las horas de clase 
excepto el viernes a 8h 

Indicaciones en el l classroom. Programadas 4  sesiones. 
Código de clase: vc3zad5 

LLATÍ Les hores de classe Activitats del tema del Passat d’indicatiu actiu. Teoria a la pàgina 52 i fer les 
oracions n, o i p de l’ exercici 24 de la pàgina 53. Estudiar la quarta i cinquena 
declinació. Teoria a la pàgina 58 i 59. Fer les oracions a, d i e dels exercicis 5 de la 
pàgina 58 i 13 de la pàgina 59. Han de lliurar els exercicis per correu o per Drive.   

FÍSICA Totes les hores de classe 
normal 

Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia 
anterior cada dia de classe. Classe normal però online. 

BIOLOGIA Dimecres de 9 a 11h 
Divendres 11:30 a 12:30h 

Indicacions a través del Drive i del watsap de grup. 

HMC Dimecres de 9 a 11h 
Divendres d’11:30 a 
12:30h (i també podem 
convenir un altre moment, 
si m’aviseu el dia abans 
via mail) 

Com sabeu, havíem començat a fer una línia del temps entre tots, però donades les 
circumstàncies, haurem de canviar d’estratègia.  
Ara, cadascú confeccionarà una línia del temps de la Revolució Russa. Haureu de 
fer servir fulls de DINA4 i els uniu amb paper de celo per fer servir l’allargada que 
cregueu oportuna. 
Aquesta activitat preveu 4 sessions (4h), tot i que segurament l’acabareu en menys 
temps. Cal que remarqueu els fets més importants, amb dates i personatges. 
Fonamentalment, destaqueu aquestes etapes: revolució de febrer i octubre del 
1917, guerra civil i comunisme de guerra, època de Lenin i Stalin. 
Sigueu creatius, feu servir colors… Aquesta línia del temps tindrà nota. A més, us 
haureu de preparar un fet sobre la Revolució Russa que us hagi cridat l’atenció i 
explicar-lo a la classe (5 minuts d’exposició). 
Qualsevol dubte, podeu fer servir el classroom de la matèria i/o l’e-mail. 
Aneu treballant, amb tranquil·litat, perquè entenc la situació excepcional en la qual 
ens trobem tots. Qualsevol dubte, a la vostra disposició en les hores assignades i/o 
per e-mail. 
Ànims! 
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 LITERATURA 
UNIVERSAL 

Les hores de classe Comencem la lectura de Frankestein de Mary Shelley. Abans haureu de buscar una 
mica d’informació respecte de l’autora. Si no heu pogut comprar el llibre, i en 
aquestes circumstàncies no trobeu la manera de fer-ho, us adjunto un enllaç amb el 
llibre en pdf https://freeditorial.com/es/books/frankenstein 
Per al divendres heu de llegir fins al final del capítol 6 i fer un resum de cada un 
d’ells.  

ECONOMIA D’EMPRESA Les hores de classe Indicacions al classroom. Programades 4  sessions. 
Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom 
de la classe i la feina també es publicarà allà. 

DT Les hores de classe Indicacions al classroom. Hi ha programades 4 sessions i dues entregues, la 
corresponent a la setmana anterior (que no es va fer pel tancament de l’escola) i 
l’entrega de la setmana del 16 al 20 de març. 
Dimarts farem una videoconferència via MEET. Dilluns abans de les 17h hem de 
posar-nos d’acord si la fem dimarts a les 8h (l’hora de classe) o a les 11h (hora del 
pati). Llegiu les indicacions del classroom perquè allí explico com  comunicar-nos.  

QUÍMICA Dilluns (12:25h) 
Dimarts (11:30h) 
Dimecres (11:30h) 
Dijous (13:20) 

Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom 
de la classe i la feina també es publicarà allà. 

● SESSIÓ 1: Model atòmic de Bohr i exercicis 13,14,15,33,34,34.5,35 
● SESSIÓ 2: Exercicis 36,39,40,41,42,45 
● SESSIÓ 3: Sessió 1 del tema “La taula periòdica” i exercicis 18,19,20,21,22 

pàgina 166 (tema anterior) 
● SESSIÓ 4: Sessió 2 del tema “La taula periòdica” i exercicis 

10,11,12,13,14,22,23,24 

LITERATURA 
CATALANA 

Les de classe Començar la lectura de la novel·la Feliçment, jo sóc una dona.de M.A. Capmany. 
Mentre aneu llegint, fer un breu resum , per capítols.  
Redactar una aproximació a l’autora, amb informació del pròleg o d’internet. 
Compte on busqueu la informació!!! 

ALEMANY Dimarts 13:20h a 14:10h 
Dijous 9h a 10h 

Indicacions al classroom. 
Atenció: No es farà el test de vocabulari programat. 

https://freeditorial.com/es/books/frankenstein
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 JUSTÍCIA I PAU   

INFORMÀTICA Les de classe Enviat per e-mail als alumnes 

EE   

 

 

 

 

 

 

 


