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PLANFICACIÓ TASQUES 2n BATXILLERAT 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA INSTRUCCIONS 

CATALÀ Després d’haver llegit la primera part de Mirall trencat (a banda d’anar resumint breument els capítols, com ja vam 

dir la setmana passada), redacteu aquest tema (unes 200 paraules): La importància dels detalls en la novel·la- 

Quins elements que apareixen a la primera part es poden considerar símbols i de què? Si llegiu amb atenció, 

segur que trobareu idees… també podeu consultar webs acreditades que parlin de l’obra. I, per a les estones que no 

llegiu, recomano la mini sèrie ‘Mirall trencat’, que trobareu a TV3 a la carta. Està molt ben feta però NO POT 

SUBSTITUIR LA LECTURA (que us conec). Primer llegiu i després mireu la sèrie, d’acord?  

Completar el dossier d’exercicis. Conjuncions/Connectors. Compartiu-me pel drive només aquests exercicis: 12, 

13, 14, 15, 38, 39, 40, 41, 42. Heu de posar només la resposta directa p. ex. exercici 41, (1) ja que, (2) als quals, 

etc. No heu de copiar cap enunciat perquè ja ho tindreu complet al dossier.  

També m’heu de compartir el tema de redacció de ‘Mirall trencat’. No cal dir que podeu preguntar dubtes 

preocupants. Ànim i bona feina!  

 CASTELLÀ Instruccions al Classroom. El dilluns farem classe virtual a través la plataforma Meet, a les 11:30h amb 2n B i a les 

12:35h amb 2n A. Rebran les instruccions per e-mail. Treballarem la coherència i l'adequació. Les dues propietats 

del text que ens queden per treballar. 

ANGLÈS Instructions via e-mail. 

HISTÒRIA DE LA 

FILOSOFIA 

Mireu el classroom (haureu de fer un examen de Mill amb els apunts). 

El dijous a les 10h, classe introductòria de Nietzsche pel google meet. Us enviaré invitació per e-mail, minuts abans 

de la sessió. 

Pregunteu dubtes per e-mail. 

HISTÒRIA 

D’ESPANYA 

Programades 3/3 sessions al classroom de la matèria. 

1- Tancament tema de la Guerra Civil Espanyola 

2- Activitats d’autoavalució i proves PAU del tema treballat 
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 3- Presentació del tema: Franquisme I (1939-1959) 

MATEMÀTIQUES 

CIENTÍFIC 

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 

Indicaciones al classroom. Programadas 4 sesiones. 

Código de clase : na6aqgi 

Clases online amb el Google Meet dilluns 23 a les 12:30h, dimarts 24 a les 15h i divendres 27 a les 10h. El dimecres 

fan exercicis individualment. 

Els hi publico el link pel classroom 5 minuts abans d’iniciar cada classe. 

LLATÍ Continuem amb l'imperatiu. Pàgina 102, exercici 13 (oracions f i g). Respecte a l'ús del Complement predicatiu. 

Pàgina 104, exercici 21 (oracions "i" i "j"). Llegir la pàgina 105 i analitzar l'oració que apareix al final de la pàgina 

(Nuntiatur Afranio magnos comitatus ad Caesarem ad flumen constitisse). 

Silvia, passem al tema de l'adverbi. Al llatí tenim tres graus de l'adverbi (positiu, comparatiu i superlatiu). Tens la 

teoria a la pàgina 116. Fes l'exercici 18 de la pàgina 117 i les oracions a i b de l'exercici 19 de la pàgina 117. 

Per qualsevol dubte podeu preguntar pel grup de WhatsApp que tenim. 

FÍSICA Indicacions al classroom dia a dia. Teoria, exercicis i correcció dels exercicis del dia anterior cada dia de classe. 

Classe normal però online. 

BIOLOGIA Indicacions al Drive i comunicació a través del grup de whatsapp. Acabar la biocenosi amb l’apartat de relacions 

interespecífiques, Continuarem amb el tema 8: Dinàmica dels ecosistemes: nivells tròfics i cadenes alimentàries, el 

cicle de la matèria i el flux d’energia i els paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes. 

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

publicarà allà. 

● SESSIÓ 2 del tema i exercicis 10, 12, 13, 15, 16, 17 
● SESSIÓ 3 del tema i exercicis 19, 20, 21, 36, 37 
● SESSIÓ 4 del tema i exercicis 38, 39 (pàg. 35 tema anterior) 
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 ● SESSIÓ 5 del tema i exercicis 25, 35, 42, 46 + 43, 44, 47 (tema anterior) 

ECONOMIA 

D’EMPRESA 

Indicacions al classroom. Programades 4 sessions. En les hores de classe. 

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

publicarà allà. 

DT Indicacions dels exercicis, entregues i classes virtuals al classroom. 

HISTÒRIA DE L’ART 

LITERATURA 

UNIVERSAL 

Història de l’art: Bon dia, per correu electrònic us envio diferents exercicis per practicar, cal que feu document i jo 

corregiré, així ho rebreu més ràpid. 

GEOGRAFIA Mirar classroom de la matèria. El dijous a les 15h. farem classe del tema que heu estat treballant pel google meet 

(uns minuts abans de la classe us enviaré la invitació). 

ALEMANY Indicacions al classroom. Aquesta setmana farem coses més creatives. 

PSICOLOGIA Fer la fitxa de la pel·li que van mirar la setmana passada. 

JUSTÍCIA I PAU  

INFORMÀTICA  

EE  

LITERATURA 

CATALANA 

Continuar la lectura de la novel·la i el resum per capítols.  

Analitzar i redactar la informació sobre l’estructura de la novel·la: citació inicial (quin sentit té? què aporta al 

contingut o a la intenció?), pròleg (quina funció o utilitat té? quines idees caldria destacar-ne?), 15 capítols (per què 

van encapçalats per un resum? a quina mena de literatura ens remeten?)  

Cal compartir-m’ho pel drive, així ho corregiré. 

 


