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 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ 

 

MATÈRIA HORES 
PRESENCIALS 

INSTRUCCIONS 

CATALÀ Les de classe D’acord amb la llista donada a classe, fer els exercicis de Semàntica (pàg. 98-112) i estudiar 
les pàg.18 i 19 (teoria). 
Acabar el dossier de preposicions.  
Avançar la lectura de Mirall trencat (fer un breu resum, per capítols, per no oblidar res).  

CASTELLÀ Les hores de classe Indicacions al Classroom. Acabarem el tema de la cohesió textual i començarem amb la 
coherència i adequació. 

ANGLÈS Les hores de classe, 
i especialment el 
dijous entre 11:00 i 
13:20h 

Revise Reported Speech pg. 62, 63 & 140 SB. Pay attention to Drive, I’ll attach PAU exams 
and practice on Linkers. 

HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

Les hores de classe 2n BAT A: Pel que fa a les fotocòpies de Mill, acabar de llegir-les i llegir els textos de Mill si 
no ho heu fet. Tots els dubtes o aclariments me’ls heu de preguntar. 
Correspondència fotocòpies i textos del dossier: 
5.1 correspon als paràgrafs 43 i 44 
5.2 B: paràgraf 45 
Pàg. 254 “la virtut com a ingredient principal de la felicitat”: paràgrafs 48-52 
Pàg. 254 C “Primera crítica: la fal·làcia naturalista”: paràgraf 53. 
Estudieu per la recuperació o feu la feina d’apujar nota. 
2n BAT B: els que no ho heu fet, LLEGIU-VOS ELS TEXTOS DEL DOSSIER DE MILL. 
Acabeu l’examen que vam començar a classe. 
Estudieu per la recuperació o feu la feina d’apujar nota. 

HISTÒRIA 
D’ESPANYA 

Les hores de classe 
menys les de les 8h. 

Indicacions al classroom. Programades 3 sessions. 
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 MATEMÀTIQUES 
CIENTÍFIC 

Totes les hores de 
classe 

Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior 
cada dia de classe. Classe normal però online. 

MATEMÀTIQUES 
ACS 

Las horas de clase  Indicaciones al classroom. Programadas 4  sesiones. 
Código de clase : na6aqgi 

LLATÍ Les hores de classe Heu de mirar la teoria de la pàgina 101 (L’imperatiu) i fer les activitats 11 de la mateixa 
pàgina. També heu de traduir les oracions a, b, d i e del exercici 13 de la pàgina 102. Per 
últim heu de mirar l'ús del Complement Predicatiu de la pàgina 104 i fer les oracions f, g i h 
del exercici 21 de la pàgina 104.  
 
Silvia, has de mirar la teoria de la pàgina 112 i 113 (els graus de l’adjectiu) i fer fins l’oració 
“h” del exercici 14 de la pàgina 114. 

LITERATURA CAT. Les de classe Avançar la lectura de Feliçment, jo sóc una dona.  Fer un resum , per capítols. 
Posar per escrit l’apartat referent a l’autora. Agafar informació de la introducció i/o d’internet 
( anant amb compte!!!) 

FÍSICA Totes les hores de 
classe 

Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior 
cada dia de classe. Classe normal però online. 

BIOLOGIA Les hores de classe Indicacions al Drive de classe 

QUÍMICA Dilluns (10:05h) 
Dimecres (13:25h) 
Dijous (15:55h) 
Divendres (12:25h) 

Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom de la 
classe i la feina també es publicarà allà. 

● SESSIÓ 1: Darrera sessió del tema de “Reaccions de transferència d’electrons” i 
exercicis 9,10,11 del recopilatori de sele. 

● SESSIÓ 2: Exercicis 12,13 
● SESSIÓ 3: Sessió 1 del tema “Estructura de la matèria” i exercicis 6,7,9,30,31 
● SESSIÓ 4: 10,12,13,15,16,17 

ECONOMIA 
D’EMPRESA 

Les hores de classe Indicacions al classroom. Programades 4  sessions.  
Les classes seran virtuals mitjançant l’aplicació zoom. Rebran el codi pel classroom de la 
classe i la feina també es publicarà allà. 
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 DIBUIX TÈCNIC Les hores de classe Farem classes virtuals mitjançant MEET. Rebreu una url al classroom, feu click a sobre i 
entreu a la reunió.  
Al classroom he posat algunes indicacions de les entregues setmanals i anirem parlant i 
actualitzant la informació cada dia. 

HISTÒRIA DE L’ART 
LITERATURA 
UNIVERSAL 

Les hores de classe 
que tenim a l’horari 
d’Art.  
Dilluns de 9 a 10h 
Dimarts d’11:30 a 
12:25 
Dimecres 10 a 11h 
Divendres d’11:30 a 
12:25h 

Bon dia, Cal tenir clar el terme del Realisme  i cal llegir  ( pàg. 359,360,361) , Podeu mirar 
aquest vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-F-Uo7vN3g8&t=183s. 
Cal preparar l’obra Enterrament a Ornans.de Gustave Courbet.  
 
Estudiarem l’Impressionisme, les característiques generals (pàg. 361, 362 i 363) i estudiareu 
les obres El dinar campestre de Manet i Sol ixent de Monet. 
Podeu mirar aquest vídeo que explica molt bé el moment històrica i l’Impressionisme. 
https://www.youtube.com/watch?v=23SS8zecg_0&t=6s (Pintores Edouard Manet dura 47’) 
 
Qualsevol cosa us poseu en contacte, cuideu-vos molt i una abraçada online. m  

GEOGRAFIA Les hores de classe 
menys les de les 8h. 

Indicacions al DRIVE de classe. Programades 4 sessions. 

ALEMANY Dimecres de 12:30 a 
13:20h 
Dijous de 13:20 a 
14:10h 

Indicacions al classroom. Aprofitarem per continuar practicant pel Goethe. 
Atenció: Indicacions especials pels que pugeu nota aquest trimestre i pels que teniu tasques 
pendents. 

PSICOLOGIA Dimecres de 12:30 a 
13:20 i les hores de 
filo 

Teniu la feina al classroom. Aquesta setmana simplement mireu la pel·li (enllaç al 
classroom) i la setmana següent ja fareu la fitxa. Us la comparteixo igual al classroom 
perquè tingueu en compte en què us heu de fixar. Havíem vist fins 31’ 44’’ 

JUSTÍCIA I PAU   

INFORMÀTICA   

EE   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-F-Uo7vN3g8&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=23SS8zecg_0&t=6s

