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PLANIFICACIÓ TASQUES 1r ESO 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Al mateix classroom de la setmana passada trobaran la feina. 

CASTELLÀ 
De cara a aquesta setmana, obriré un classroom on rebran tota la informació per 

treballar. Els hi enviaré tota la informació per e-mail. Acabarem de treballar el tema del 

diàleg. 

ANGLÈS Activitats al classroom de UNIT 6 i del llibre de lectura HOUSEMATES. 

MATEMÀTIQUES Feina indicada al classroom i a l’aula virtual wims. 

SOCIALS Vídeo conferència: dilluns de 9 a 11h i dimarts de 15 a 17h (usarem el programa meet de 

google). Resta de treball inclòs en el google classroom. Data d’entrega del treball setmanal: 

divendres/dissabte. 

EDUCACIÓ FÍSICA 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. 

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. 

3.Descargueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin.  

https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
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 BIOLOGIA I GEOLOGIA Feina indicada al classroom. 

TECNOLOGIA Per tancar bé el tema 1 i 2 podeu visualitzar aquests vídeos de Youtube.    

¿Cómo funciona un circuito eléctrico?: https://www.youtube.com/watch?v=Oxsoofpq7Sc   

¿Qué es la corriente y qué es la electricidad? amb youtube.com/watch?V= 5pvIs4OjQtg 

(per veure el vídeo cal copiar el link, o posar el títol i ho trobareu per youtube) 

Una vegada visualitzats els vídeos, llegiu el tema 3 i resumiu-lo. Els elements del circuit 

elèctric de les pàg. 118 i 119 i fer en document els exercicis 16 i 17. El resum també en 

document. Tot el que estic rebent és nota per l’avaluació i ho esteu fent molt bé. 

MÚSICA Indicacions al classroom. Estan dins la carpeta: BLOCS SETMANALS des del 16 de 

març a ?  

EVP Cal que feu un dibuix que pot ser similar a l’anterior però en ratlles, horitzontals, 

verticals, etc. La tècnica pot ser en llapis de colors, retoladors o pintura si el gramatge 

del paper ho permet. Cal que feu foto i enviar per correu electrònic. Guardar els 

dibuixos per la tornada. Tot el que vaig rebent vaig posant nota per l’avaluació. Ànims 

que ho esteu fent molt bé. 

RELIGIÓ Activitats al classroom del TEMA 4 

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes. 

TALLER DE CATALÀ Al mateix classroom de la setmana passada trobaran la feina. 

TALLER DE MATEMÀTIQUES Feina indicada al classroom i a l’aula virtual wims. 

TUTORIA  A / B Videoconferència dijous a les 11h (classes separades). 
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