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Matèria Professorat Correu de contacte Termini Tasques a fer Via d'accés a la feina Via de retorn de la feina

Ll. Catalana Helena Soler
Núria Alberdi

hsoler@imyp.cat

15 de maig

Competències bàsiques de la unitat 5: prova de comprensió lectora (activitat digital) i 
redacció (a enviar per correu).                                                                     Moodle                                                             

Classroom
Correu imyp                                  

Classroom
nalberdi@imyp.cat Classe virtual dimarts i divendres (10h-10h45) i activitats associades.

Ll. Castellana
Maria Ferrer 
Pep Garcia

Isabel Zalbidea

mferrer@imyp.cat
jgarcia@imyp.cat

izalbidea@imyp.cat

Exposición oral: ¿De quién se trata?
En aquest document Correu imyp2.3 (+ alumnat del 2.6 del 2.3): Meet. Dimecres, d'11:00 a 11:45.

2.4 (+ alumnat del 2.6 del 2.4): Meet. Dimecres, d'11:45 a 12:30.

Anglès Gabriel Martínez
Sonia Herrera

gmartinez@imyp.cat
sherrera@imyp.cat

Continuació UNIT: LIFE ON EARTH (vocabulary, grammar, reading, listening, writing, 
speaking).

Google classroom/ 
Esemtia/Correu imyp

Google Classroom/ 
Esemtia/Correu imyp

Matemàtiques Alba López
J.M. González

alopez@imyp.cat
jgonzalez@imyp.cat Activitats de resolució de problemes de les unitats ja acabades. Esemtia/Correu imyp Correu imyp

C. Socials Marta Alba
Celia Breva

malba@imyp.cat
cbreva@imyp.cat Prepara la visita com a Guia de l'exposició permanent del MHC La mar nostra. Correu imyp, moodle (Celia)

Esemtia (Marta) Correu imyp (Drive)

Física-Química Anna Luque
Sandra Morató

aluque@imyp.cat
smorato@imyp.cat

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

Energia: 

Revisar la presentació del tema Energia.
Treballar amb la simulació "Transformació de l'energia"
Fer els dos qüestionari interactiu sobre el tema.
Sessions presencials de dubtes el divendres 8 de maig.

Moodle Moodle

Música
(tots els grups) Julián Samaniego

Mariona Font
juliansamaniego@imyp.cat 

marionafont@imyp.cat Continuació de la realització del paisatge sonor. Moodle Moodle

Música grups
(2.3 i 2.4) Julián Samaniego juliansamaniego@imyp.cat

GRUP 2.3 Classe virtual dijous de 12 a 12 45 h.  CONTINGUTS: Unitat 5 i Eines 2.0
Classroom/Moodle Classroom/Moodle

GRUP 2.4 Classe virtual dijous de 13 a 13 45 h. CONTINGUTS: Unitat 5 i Eines 2.0

Ed. Física Vicens Cucala 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 2.2.Setmana 20-
24. mp4". https://drive.google.
com/file/d/1JIB_FYLY2BWLKDKDuQdULpjpg2WzdG1m/view?usp=sharing

https://www.chollometro.
com/ofertas/gimnasia-
online-gratis-310908

Correu imyp

Tecnologia Cesca Carrillo fcarrillo@imyp.cat UNITAT 4: CENTRALS ELÈCTRIQUES  Entrar al Moodle i fer les activitats del tema, es 
recomana fer dues activitats setmanals.

Moodle Moodle

Francès Rafi Ruiz
Vicent Vallés

 rruiz@imyp.cat
josevicente.valles@imyp.cat

Activitats vídeo, fitxes i descripció d'un animal. Tot al voltant de continguts de la unitat 
6 del llibre Parachute 2. Correu imyp Correu imyp

Alemany Kim Martin kimmartin@imyp.cat Contacte virtual 1 cop a la setmana i tasques associades al nivell actual, amb 
lectures, comprensió i producció oral i escrita. Esemtia/Correu imyp Classroom/Moodle/Correu 

imyp

Aula d'acollida María Ferrer
Marc Aragüés

mferrer@imyp.cat
maragues@imyp.cat

Escriure un diari personal d´aquests dies de confinament.// Activitats de gramàtica en 
relació a nivell de l´alumne.//Practicar la lectura en Català. Esemtia/Correu imyp Correu imyp

https://drive.google.com/file/d/1WwOIYiB2h9qP1R01ZPzx9m6-PC4NRtBD/view?usp=sharing
https://meet.google.com/gyi-ursn-ymg
https://meet.google.com/gyi-ursn-ymg
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

