
DEURES DEPARTAMENT D’IDIOMES (ANGLÈS I ALEMANY) 

ANGLÈS 

1r ESO A i B 

- Correccions de les activitats fetes. Worbook pàgines 56, 57, 105, 107 

Trobareu les solucions al l’apartat “documents Departament Idiomes” 1r ESO per 

corregir-les vosaltres mateixos. 

PER TOTS ELS GRUPS DE 1r ESO. 

- Llegir el llibre de lectura “The Ghost teacher” i fer un dossier amb totes les 

activitats del llibre. El dossier ha de tenir una portada, índex, totes les activitats 

amb els enunciats copiats i molt bona presentació. 

 

2n ESO A, B i C 

LLegir el llibre de lectura Tom Sawyer i fer les activitats penjades en la carpeta 

de TOM SAWYER al Tema 7 del Moodle de 2n ESO anglès. 

S'han de fer a ordinador i, una vegada acabades, les han d'enviar. 

Com en les activitats anteriors, s’ha creat un fòrum de dubtes per aclarir dubtes 

relacionades amb la lectura o les activitats, 

EL DOCUMENT DE TOM SAWYER TAMBÉ ESTÀ PENJAT A LA SECCIÓ 

DOCUMENTS DEPARTAMENT IDIOMES 2N ESO 

 

Els alumnes de 2n d’ESO també poden practicar el FIRST CONDITIONAL amb 

el link:  https://www.thinglink.com/scene/1299675877860179971 

Aquí trobareu una sessió interactiva per practicar el FIRST CONDITIONAL: with 

this interactive lesson, you will learn about first conditional and you will practise it 

through some exercises. Cliqueu a tots els marcadors (icones) de color groc (el 

del vídeo és de color vermell) que trobareu a la foto per accedir a explicacions 

amb imatges, un vídeo i exercicis a fer. 

 



3r ESO 

Els grups de 3r ESO han de llegir el llibre de lectura Robinson Crusoe. 

 

OPTATIVA 3r ESO  

Els alumnes que cursen l’optativa d’anglès a 3r ESO han de fer de la pàgina 40 

a la pàgina 51 del dossier. 

 

4t A/B ESO (PATRÍCIA) 

Hola a tots i a totes, 

Espero que esteu bé i amb ànims per seguir amb les vostres tasques 

acadèmiques. Aquest cop farem exercicis de comprensió escrita i de comprensió 

oral. No us calen els llibres de text doncs trobareu tots els exercicis en pdf (tant 

els exercicis com les respostes). Estan dividits per nivell mitjà i alt. Podeu triar 

fer un dels nivells o tots dos. Trobareu adjunts els audios dels dos exercicis de 

comprensió oral (el de nivell mitjà i el de nivell alt). Recordeu, com he dit, que 

teniu les respostes per a tots els exercicis així que podreu autoavaluar-vos. 

Molts ànims!! 

Patrícia 

PD: Us recordo les bases per a participar, voluntàriament, en el concurs de Sant 

Jordi. Estaria molt bé que us hi engresquéssiu, doncs ja sabeu que es valorarà 

acadèmicament. 

 

ELS DOCUMENTS D’ACTIVITATS I LES BASES DEL CONCURS DE SANT 

JORDI ESTAN A L’APARTAT DOCUMENTS DEPARTAMENT D’IDIOMES 

4tESO. 

 

4C-4D ESO  

Unit 6, SB, pg. 58-59, ex. 1,2. 

                                 pg. 60, ex. 1,2. 



                                 pg. 62, ex. 1 

                        WB, pg. 48, ex. 1,2,3. 

                                 pg. 49, ex. 1,2,3. 

                                 pg. 51, ex. 1,2.  

                                 pg. 55, ex. 1,2. 

 

 

1r BATXILLERAT 

1. Examen de David Copperfied. La veritat és que havia estat massa optimista 

amb la tornada a les classes. La data de l’examen queda posposada. Espero 

que tothom l’hagi llegit i fet les preguntes perquè l’examen es farà tan aviat com 

puguem (presencialment o no). La data queda pendent. 

 

2. Fer les correccions de les pàgines del workbook (pàg 44, 45, 46 (ex 6), 47 

El grup de B-12 també ha de fer la pàgina 45 (les definicions dels “phrasal verbs” 

estan al document de les correccions. 

- Correccions de la lectura del student’s book pàgines 66-67 

- Correccions Student’s book page 69 ex 9 i 10 

El document amb les correccions està a l’apartat DOCUMENTS 

DEPARTAMENT IDIOMES 1R BAT 

 

3. Fer les pàgines 48 (listening) i 51 (writing) del workbook. Els audios del 

listening estan a l’apartat DOCUMENTS DEPARTAMENT IDIOMES 1r BAT. 

4. Student’s book, page 74 i 75. LLegir el “FOR AND AGAINST ESSAY” i fer les 

activitats de la pàgina 75. 

5.  ESCRIURE un “FOR AND AGAINST ESSAY” de 150-200 paraules. S’ha 

d’enviar al meu correu: emendez3@xtec.cat. Data de lliurament és a partir del 

dimecres 1 d’abril fins al 15 d’abril. Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb 

mi via email. 



A l’apartat de DOCUMENTS DEPARTAMENT IDIOMES trobareu les indicacions 

de com fer-ho, els connectors que s’han d’utilitzar i el tema a triar. 

 

2N BATXILLERAT 

B21-B22: Unit 5, SB, pg. 67, ex. 1,2,3,4,5,6,7. 

                                     pg. 70, ex. 1,2. 

                                     pg. 71, ex. 3,4. 

                             WB, pg. 42-43, ex. 1,2,3,4,5,6,7,8. 

                                     pg. 48, ex. 1,2. 

                                     pg. 49, ex. 1,2,3,4. 

 

ALEMANY 

 

2N ESO ALEMANY 

 

 Hallo,  

 

aquests son els Hausaufgaben que m'agradaria molt que féssiu des d'avui fins 

aquest divendres: 

 

1- Entreu al PDF de la meva web: www.martapombo.cat i llegiu les explicacions 

la Lektion 6. És molt fàcil, ja veureu. 

 

2- Feu els exercicis 1, 2, 3 i 4 d'aquest PDF: 

http://martapombo.cat/pdf/Lektion%206-7.pdf   

 

3- Finalment, si teniu ganes de fer amics i amigues alemanys online, aquí teniu 

una pàgina molt xula: http://studentsoftheworld.info/penpals/pen-

pal_ads.php?Pays_Choisi=GER 

 

Bis bald! 

 

 



3r ESO ALEMANY 

4t ESO ALEMANY 

1R BAT ALEMANY 

 

Trobareu els deures d’alemany d’aquests cursos a l’apartat “DOCUMENTS 

DEL DEPARTAMENT IDIOMES, ALEMANY”. 

 

 

COMERÇ INTERNACIONAL ALEMANY 

 

 Hallo,  

aquests son els Hausaufgaben que m'agradaria molt que féssiu des d'avui fins 

aquest divendres: 

 

1- Entreu al PDF de la meva web: www.martapombo.cat i llegiu les explicacions 

la Lektion 4, només 1r i 2n full. És molt fàcil, ja veureu. 

 

2- Feu l'exercici de parlar per escrit (també podeu enviar-me una gravació parlant 

si voleu), d'aquest PDF: 

http://martapombo.cat/pdf/CI.WortschatzLektion4.pdf   

 

3- Finalment, si teniu ganes de fer amics i amigues alemanys online, aquí teniu 

una pàgina molt xula: http://studentsoftheworld.info/penpals/pen-

pal_ads.php?Pays_Choisi=GER 

 

Bis bald! 

 

2n COMERÇ INTERNACIONAL ALEMANY 

 

 Hallo,  

aquests son els Hausaufgaben que m'agradaria molt que féssiu des d'avui fins 

aquest divendres: 

 



1- Entreu al PDF de la meva web: www.martapombo.cat i acabeu d'assimilar tots 

els objectius d'aquests dos anys d'alemany: 

http://martapombo.cat/pdf/CI.ObjectiusInici.pdf   

 

2- Envieu-me un exemple amb 2 frases de cadascun d'aquests 17 objectius as-

solits. 

 

3- Finalment, si teniu ganes de fer amics i amigues alemanys online, aquí teniu 

una pàgina molt xula: http://studentsoftheworld.info/penpals/pen-

pal_ads.php?Pays_Choisi=GER 

 

Bis bald! 

 

Marta 

 

 


