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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  HORES 
PRESENCIALS 

INSTRUCCIONS 

CATALÀ Les hores de classe Se’ls hi enviarà un correu per entrar al classroom. Allí trobaran la feina setmanal 
que han de realitzar. 

CASTELLÀ Les hores de classe Heu d’acabar la descripció del personatge que us vau inventar, si ja la teniu feta a 
mà, podeu escanejar el document i enviar-lo per e-mail. Després heu de llegir la 
teoria de la pàgina 66 del llibre de text i fer els exercicis 1, 2, 3, 4 i 5 de la pàgina 
67. Llegiu bé la part teòrica per respondre els exercicis. El diàleg és un nou tipus 
de text, recordeu que ja hem treballat la narració, la notícia i la descripció. Si teniu 
cap dubte, podeu enviar-me un correu electrònic. Els exercicis me’ls heu de 
compartir per drive en format Word.  

ANGLÈS dimecres, d’11:30 a 13:20h 
dijous, de 9 a 11h 
divendres, de 9 a 11h 

Al Classroom han de fer les tasques de UNIT 6 i també les de HOUSEMATES. 
El divendres 20/03 hauran de respondre un formulari sobre el que s’ha treballat. 
(estarà disponible al Classroom). 

MATEMÀTIQUES Horari habitual Rebran un mail on se’ls convida al classroom, allí trobaran les tasques a realitzar 
durant la setmana. Cuideu-vos molt! 

SOCIALS dilluns, de 9 a 11 
dimarts, de 15 a 17h 
dimecres, d’11 a 12:00h 

Treball presencial: dilluns de 9 a 10 (usarem el programa meet de google. Us 
enviaré les instruccions). Resta de treball inclòs en el google classroom. Data 
d’entrega del treball setmanal: divendres/dissabte. 

EDUCACIÓ FÍSICA 1r A: dijous, de 8 a 9h i 
divendres de 11:30 a 12:30h 
1r B: dilluns de 12:30 a 
13:20h i dimecres de 9 a 10h 

Recomanacions d'hàbits saludables. 
1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, 
tipus circuit i amb varietat d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques 
bàsiques, és a dir, la força, resistència, velocitat i flexibilitat. 
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 2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia 
senzilla, ja que aquesta activitat, engloba un treball general de totes les capacitats 
físiques esmentades en el punt anterior. La dinàmica de treball seria en dies 
alterns, amb una durada de 30 '- 45 ' per sessió. 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r A 
dimecres 9h 
dijous 11:30h 
divendres 10h 
 
1r B 
dimecres 10h 
dijous 10h 
divendres 9h (la classe és a 
les 8 però estaré a les 9 per 
si teniu dubtes) 
 

Bon dia, tal com anem treballant, els exercicis a entregar estan penjats al 
Classroom.  

● Recordeu de forma individual cadascú presenta els exercicis 
corresponents al “Grup d’Experts d’invertebrats”.  

● “GRUP D’EXPERTS”: Donat que no tenim els murals, els grups fareu un 
“mural VIRTUAL” que pot ser una diapositiva de powerpoint o Drive (si hi 
ha algú que vol fer servir un altre programa ho pot fer) amb les fotografies 
d’invertebrats que us correspon (segons el vostre grup d’Experts). 
També els penjarem al Classrom. 
Els podeu anar penjant al classroom Data d’entrega màxim el dimarts a les 
19:30h).  

● Tindreu la informació al classroom 

TECNOLOGIA 1r A: Dilluns, de 8 a 9h 
1r B: Dilluns, de 10 a 11h 
1r A: Dimarts, de 9 a 10h 
1r B: Dimarts, de 10 a 11h 

Tal i com vam quedar, heu de fer els exercicis de la pàg. 113 del 1 al 6. i de la 
pàg. 117 el 7, 9, 10,fins al 15.Aquesta feina és per les dues hores de tecno. 
També cal que feu el resum així tindreu fet el resum que val un punt per l’examen 
proper. La part pràctica no us preocupeu, quan tornem la recuperarem. Qualsevol 
dubte es poseu en contacte. Cuideu-vos molt. 

MÚSICA Les de classe Indicacions al classroom. Estan dins la carpeta: BLOCS SETMANALS des del 16 
de març a ?  

EVP 1r A: dill, d’11:30 a 12:30h i 
dimecres, de 16 a 17h 
1r B: dimecres de 12:30  a 
13:20 i dj de 12:30 a 13:20h 

Bon dia a tothom, com que el quadern de Visual i plàstica està a la classe, el que  
cal fer és el següent: tal i com havia dit a molts de vosaltres que havíeu de 
comprar fulls de dibuix, si podeu compreu fulls i si no amb fulls blancs, feu un 
dibuix lliure, tot en puntets, podeu utilitzar els retoladors o llapis de colors. Crec 
que per la setmana que ve, tindreu temps de poder-ho fer. Cuideu-vos molt. 

RELIGIÓ 1r A: Dimarts i Dijous de Activitats al Classroom del TEMA 4  
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 12:20 a 13:20h 
1r B: Divendres de 10 a 12h 

PROJECTE STEM Les de classe S’enviarà un correu als alumnes. 

TALLER DE CATALÀ dimarts d’11:30 a 12:30h 
divendres de 12:30 a 13:20h 

En aquestes dues hores, individualment han d’escriure una notícia inventada que 
consisteixi de tres paràgrafs. Han d’incloure la informació que respongui a les 
següents preguntes: Què ha passat, on, quan, com, perquè, qui ho ha fet, etc… i 
hi poden posar una foto o dibuix si volen. Se’ls hi enviarà un exemple de notícia 
de diari per a que es puguin inspirar. Me l’han de compartir o enviar divendres. 

TALLER DE 
MATEMÀTIQUES 

Horari habitual Rebran un e-mail on se’ls convida al classroom, allí trobaran les tasques a 
realitzar durant la setmana. Cuideu-vos molt! 

 

 


