
TASQUES
Moodle Moodle Carme

guia professor Carme,	  Ana,	  Ruben,	  Diego,	  Hector
resum executiu Carme
taules excel Carme,	  Diego,	  Hector

s1 -       Power point. El misteri Ana,	  Diego
-       Power point. Una primera unitat didàctica Ana
-       Document flash Hector

s2 -       Power point. Context històric Diego
-       Informe sessió 2 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Diego

s3 -       Power point. El procés tèxtil Hector
-       Document flash Hector
-       Informe sessió 3 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Hector

s4 -       Power point. Desenvolupament del teixit urbà Carme
-       Informe sessió 4 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Carme

s5-‐6 -       Power point. Moda del segle XIX part I Ana
 Informe sessió 5-6 Ana

s7 -       Power point. Urbanisme al voltant de l’activitat industrial Ruben
-       Informe sessió 7 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Ruben

s8-‐9  Power point. Hector
-       Informe sessió 8 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Hector

s10 -       Power point. Canvis socials Ruben
-       Informe sessió 10 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Ruben

s11-‐12 -       Power point. Tintats I Diego
-       Informe sessió 11 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Diego

s13  recordatori pel professor de crear un debat sobre la pel·lícula). Carme
s14-‐15 -       Power point. Taller estampació part I Carme

-       Informe sessió 14 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Carme
s16 recordatori pel professor de crear un debat sobre la pel·lícula). Carme
s17 dossier Xemeneies Ana

s18-‐19 Power point. Ruben
-       Informe sessió 18-19 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Ruben

s20-‐21 -       Power point. La societat del segle 21 Hector
-       Informe sessió 20 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Hector

s22 -       Power point. La ciutat post industrial. Diego
-       Informe sessió 22 (S’ha deixat preparat el pou per recollir els informes). Diego

s23 -       PDF. Dossier de la sortida (S’ha deixat preparat el pou per recollir els dossiers). Ana
BLOG Blogger Ana

P1 -       Vídeo. Trailer el Misteri del Sr. X Carme
P2 -       Pista 1. Noticia última hora Ana

 Vídeos: vídeo noticia Carme
vídeo operari Carme
 vídeo comunicat SR.X Carme
-       Notícia la Vanguardia. Ana

P3 -       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme
-       Informació caixa trobada. Ana

P4 -       Informació moneda. Ana
P5 -       Primera carta d’amor. Ana
P6 -       Dos documents referents al dia de la inauguració del ferrocarril Ana
P7 -       Informació possible arma del crim Ana
P8 -       Segona carta d’amor. Ana
P9 -       Tercera carta d’amor. Ana

-       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme
-       Informació de la calaixera i feix de mocadors Ana

P10 -       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme
P11 -       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme

-       Informació del contingut del sobre Ana
P12 -       Vídeo: vídeo col·leccionista. Carme
P13 -       Informació fotografies Sr. C.A.A. Ana
P14 -       Notícia cadàver trobat Ana
P15 -       Informació diari Teresa Ana
P16 -       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme
P17 -       Vídeo: vídeo comunicat SR. X. Carme

-       Informació targeta postal Ana
P18 -       Informació quadre Claudi. Ana
P19 -       Vídeo: vídeo la veritat. Carme

-       Document: transcripció de la confessió. Ana
P20-‐21  Flying a butterfly Ana

Facebook personatge Ana
Maquetació Maquetació de tots els ppt, informes i guia docent Ana
Presentació Presentació ppt Lluis Ana,	  Carme
Presentació Presnetació ppt Canaleta Ana,	  Carme
Presentació Cmaps presentació Montero Diego,Hector,Ruben

Grabació Grabació vídeos a Ca l'Arañó Tots
Recerca Recerca documentació per Blog, Vídeos Ana,	  Carme
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