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Ll. Catalana Albert Vilanova avilanov@imyp.cat

15 de maig

Enregistrament sobre una poesia concreta de l’antologia i activitats 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16 i 17 de la Unitat 4 del llibre de text (pp 73 a 75). L'enregistrament s'ha d'enviar a 
Classroom però les activitats del llibre de text no.

Correu imyp
Google Classroom 

Correu imyp
Google Classroom

Ll. Castellana Paloma Treviño ptrevino@imyp.cat
Visualització de vídeos sobre la temàtica de la unitat , apartat "Conocimiento de la lengua". 
Realització de totes les activitats d'aquest apartat. Págs.162-171.Qüestionaris al Moodle 
amb temàtica d'aquest apartat.

Moodle/Classroom.
ID castellano 7rpyxzy ID castellano 7rpyxzy

Anglès

Gabriel Martínez gmartinez@imyp.cat Treballar la descripció d'una persona. Continuar llegint un llibre de lectura. Correu imyp
Google Classroom

Correu imyp
Google Classroom

Pilar Pont ppont@imyp.cat Composition-contact me via email-Oral presentation (reader-summary&opinion) Correu imyp Correu imyp

Clàudia Juanola cjuanola@imypcat Oral presentation (instruccions al classroom)   /  Reading comprehension and listening Correu imyp
Google Classroom

Correu imyp
Google Classroom

Francès Rafi Ruiz rruiz@imyp.cat 6 activitats de Comprensió oral- s'han d'enviar les respostes en un document a part. Esemtia Correu imyp

Alemany Joana Busquets jbusquets@imyp.cat
joanabusquetsfigueras@gm

ail.com

Projecte d'escriptura (Eine Kriminalgeschichte/ ein Märchen). Correu imyp/gmail Correu imyp/gmail

Ciències per al Món 
Contemporani

Ana Marín amarin@imyp.cat Documental sobre microplàstics i preguntes relacionades.
Google Classroom/

Correu imyp
Google Classroom/

Correu imypAnna Escuin aescuin@imyp.cat Classe virtual dimecres i dijous i tasques associades
Mercè Gàllego mgalle25@imyp.cat Documental sobre microplàstics i preguntes relacionades.

Educació Física Fede Caudet
Vicens Cucala

fcaudet@imyp.cat
vcucala@imyp.cat

Vídeo setmanal (d'uns 10 segons de durada) en TIME LAPSE d'una de les rutines de 
Condició Física que heu de fer al llarg de setmana. IMPORTANT: abans d'enviar l'arxiu, 
editeu el nom de l'arxiu i poseu les vostres dades (NOM, COGNOM, CURS, GRUP i 
SETMANA). Per exemple: "Pedro Picapiedra López 1r A. Setmana 20-24. mp4" https:
//drive.google.com/file/d/1JIB_FYLY2BWLKDKDuQdULpjpg2WzdG1m/view?usp=sharing

https://www.chollometro.
com/ofertas/gimnasia-online-

gratis-310908

Alumnes del 1r A, cal 
enviar-ho a : vcucala@imyp.

cat
Alumnes del 1r B i 1r C, cal 

enviar-ho al mail del 
professor Fede Caudet

Matemàtiques
Científiques

Josep M. Erill jerill@imyp.cat Classes virtuals dimarts i divendres de 10 a 11 i tasques associades (Límits). Consulteu el 
correu i classroom pels terminis.

Classroom
Correu imyp

Clasroom
Correu imyp

Gemma Colomé gcolome@imyp.cat Classes virtuals dimarts i divendres de 10 a 11 i tasques associades (Límits). Consulteu el 
correu i classroom per als terminis.

Classroom
Correu imyp Classroom

Matemàtiques
Socials

José Luis Alcubierre 
Alba López

jalcubierre@imyp.cat
alopez@imyp.cat

Exercicis del 9 al 15 i del 17 al 23 de les pàgines 177 i 178 del llibre de text. (Enviar fotos 
amb els exercicis fets) Llibre de text

Correu imyp

Esemtia/Correu imyp

Llatí Albert Berrio albert.berrio@imyp.cat
Setmana del 4 al 8 de maig. Gramàtica: els demostratius. Cultura: l'amfiteatre i el circ    
Setmana de l'11 al 15 de maig. Llengua: la quarta i la cinquena declinació. Anàlisi i 
traducció d'un text. 

Esemtia , Moodle, Labyrinthus  
i llibre de text Correu imyp

Física Sergi Paredes sparede2@imyp.cat Continuació del temari de treball i energia a travès de vídeos i exercicis. Classroom/Pàgina web: https:
//fisica1batxi.weebly.com/ Classroom /Pàgina web

Ciències de la Terra Ramon Roca rroca7@imyp.cat
Dia 5. Presentar el power sobre el Paleozoic i Mesozoic amb els principals fòssils guia

Classroom Correu imyp
Dia 12. Presentar el power sobre el Cenozoic i els principals fòssils guia.

Economia d'Empresa

Montse Térmens mtermens@imyp.cat L'aprovisonament i la gestió d'existències. S'enviaran instruccions sobre el plantejament 
teòric i pràctic dels continguts a treballar. Correu imyp Moodle /Correu imyp

Albert Truñó atruno@imyp.cat S'envien instruccions per fer un execici sobre economia i mercats. Lliurament el dia 11 de 
maig. Correu imyp Correu imyp

Biologia Ramon Roca rroca7@imyp.cat
Dia 8. Classe de biologia i kahoot de la cèl·lula.

Classroom Correu imyp
Dia 15. Començar a exposar els primers power de la cèl·lula.

https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
https://www.chollometro.com/ofertas/gimnasia-online-gratis-310908
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Tecnologia Industrial Francesca Carrillo fcarrillo@imyp.cat

15 de maig

UNITAT 7: METAL·LÚRGIA I SIDERÚRGIA.  UNITAT 8: METALLS NO FÈRRICS .                       
Entrar en Moodle per fer i entregar les activitats.              Moodle Moodle

Història del Món 
Contemporani José Luis López jl.lopez@imyp.cat Realitzar el dossier de l’assignatura enviat al correu imyp.cat de l’alumnat amb les tasques 

quinzenals. Esemtia/Correu imyp Esemtia/Correu imyp

Literatura Catalana Albert Vilanova avilanov@imyp.cat Lectura de "Narracions" de Salvador Espriu. Redacció de 2 comentaris de text a triar entre 
els 7 primers contes.

Correu imyp/Google 
Classroom

Correu imyp/Google 
Classroom

Química Anna Luque
aluque@imyp.cat

Qualsevol dubte sobre les 
tasques cal compartir-lo al 
fòrum de dubtes del Moodle

Enllaç químic.
Estudiar presentació amb simuladors i vídeos.
Fer els exercicis del llibre que hi ha al moodle.

Moodle Moodle

Dibuix Tècnic Àngels Bertran abertra1@imyp.cat Lamines de TANGÈNCIES: L5, L6, L7 i L8. Esemtia i Clasroom Correu imyp

Economia Montse Térmens mtermens@imyp.cat La inflació [4-8 maig] / La Política fiscal [11-15 maig]. S'enviaran instruccions sobre el 
plantejament teòric i pràctic dels continguts a treballar. Moodle /Correu imyp Moodle /Correu imyp

Grec Albert Berrio albert.berrio@imyp.cat Continuar treballant en un tema de cultura grega de lliure elecció. Moodle /Correu imyp Correu imyp 

Música i Història de la 
Dansa Julián Samaniego juliansamaniego@imyp.cat Videoconferència dimecres de 12 hores a 13 hores. Unitat 5 Romanticisme Classroom/Moodle Classroom/Moodle

Història de França Albert Truñó atruno@imyp.cat Seguir amb els periodes acordats segons instruccions lliurades. Carte conceptuelle, frise 
crhonologique et résumé Clasroom /Correu imyp Classroom/Correu imyp

Whatsapp

Literatura Francesa Vicent Vallés josevicente.valles@imyp.cat Activitats de reflexió després de la lectura de Balzac et la Petite Tailleuse chinoise de Dai 
Sijie. Correu imyp Correu imyp

Filosofia Lourdes Estrada
Imma Montero

lestrada@imyp.cat
imontero@imyp.cat

Treballar l'apartat 3 del tema II ("L'ésser humà") segons les pautes indicades al 
Classroom. Classroom Classroom

Literatura universal Helena Soler hsoler@imyp.cat Fitxa d'obra de Frankenstein de Mary Shelley: estructura interna (personatges, temps i 
espai).  Comparació entre la novel·la i la pel·lícula de Kenneth Brannagh. Resum narratiu. Drive Correu imyp (Drive)
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