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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 16 AL 2O DE MARÇ 

 

MATÈRIA  HORES 
PRESENCIALS 

INSTRUCCIONS 

CATALÀ 2n ESO B: 
Dilluns de 8h a 9h 
Dijous de 8h a 9h 
Divendres de 10h a 11h 
 
2n ESO A: 
Dimarts de 9h a 10h 
Dimecres de 16h a 17h 
Divendres d’11:30h a 
12:30h 
 
2n ESO C: 
Dimarts de 16h a 17h 
Dimecres de 9h a 10h 
Dijous de 10h a 11h 

 
 
 
 
 
Mirar Classroom de la matèria 

CASTELLÀ Horari habitual dels 
Grups A/B/C 
 
 

Mirar Classroom de la matèria 
Codi: zkaa6br 
Treballarem a fons el “Verb”: temari +  activitats + qüestionari  
Mode de realització: penjareu les taques al classroom 
Lliurament data límit: 19/03 (durant el dia) 

ANGLÈS Dilluns de 9 a 11h 
Dimarts de 9 a 11h 
Dijous d’11:30 a 13:20 
Divendres 11:30 a 13:20 

Al Classroom fer activitats de UNIT 6 i del llibre de lectura Romeo and Juliet. Al final de la 
setmana hi haurà un qüestionari amb la matèria que s’ha treballat durant la setmana 
(estarà disponible al Classroom) 
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MATEMÀTIQUES Horari habitual 

 
Mirar classroom de la matèria. Cuideu-vos molt! 

SOCIALS Dilluns, d’11 a 13h 
Dimecres, de 12 a 13h 
Divendres, de 12 a 13h 

Treball presencial :dilluns de 11 a 12 (usarem el programa meet de google). Resta de 
treball inclòs en el google classroom. Data d’ entrega del treball setmanal: divendres/ 
dissabte. 

EDUCACIÓ FÍSICA 2n A: Dilluns, de 16 a 
17h i dimecres, de 12:30 
a 13:20h. 
2n B: Dilluns, de 15 a 
16h i divendres, de 8 a 
9h. 

Recomanacions d'hàbits saludables. 
 
1. A través d'exercicis moderats que impliquin moviment i coordinació general, tipus circuit i 
amb varietat d'exercicis, per treballar les diferents capacitats físiques bàsiques, és a dir, la 
força, resistència, velocitat i flexibilitat. 
2. Visionat d'algun vídeo musical per aprendre algun tipus de ball o coreografia senzilla, ja 
que aquesta activitat, engloba un treball general de totes les capacitats físiques 
esmentades en el punt anterior. 
 
La dinàmica de treball seria en dies alterns, amb una durada de 30 '- 45 ' per sessió. 

FÍSICA I QUÍMICA Dilluns, de 9 a 11h 
Dimarts, d’11:30 a 13h 

Per aquesta setmana cal acabar el treball de l’univers. Entrega divendres 20 de març 
De les fotocòpies de Moviment que vaig entregar en paper dijous,  cal fer els 10 primers 
exercicis. 

TECNOLOGIA 2n A  
dilluns 11:30h 
dimarts 10h 
2n B  
dilluns 12:30h 
dijous 16h 

Mirar Classroom de la matèria 

EVP Dilluns de 15 a 16h (2n 
A) i de 16 a 17h (2n B) 
Dimarts de 12:30 a 
13:20h (2n A) 
Dimarts, 15 a 16h (2n B) 

Bon dia, Teniu els quaderns a classe, per tant el que fareu és el següent en fulls de dibuix 
o fulls blancs fareu un bodegó amb llapis de colors, un bodegó suposo que sabeu que és 
el mateix que una naturalesa morta és a dir podeu agafar una fruitera i posar-hi taronges, 
pomes, plàtans i peres etc. podeu pintar-ho amb llapis de colors, retoladors i si teniu 
pintura també ho podeu fer sempre que el gramatge del paper sigui gruixut. sinó el paper 
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s’arrugarà. Una abraçada online. Cuideu-vos molt. 

RELIGIÓ Les hores de classe 
menys les de les 8h 

Realitzar l’exercici 1 de la pàgina 62 del llibre. Fer el resum de la mateixa pàgina. 
Enviar el treball al correu de la classe, que és el següent: 
2esoareligio@tarragona.escolateresiana.com 
2esobreligio@tarragona.escolateresiana.com 

Alguna altra indicació, grupal o individual, es farà a través del correu del col·legi.   

PROJECTE STEM Les de classe S’enviarà un correu als alumnes. 

TALLER DE CATALÀ   

CULTURA CLÀSSICA Dimecres de 15 a 16 h 
Divendres de 9 a 10 h 

De cultura clàssica cal acabar el full núm. 3, la solució l’heu de buscar de la lectura 1, full 
núm. 2., llegiu el full núm. 4 i feu l’activitat núm. 2 que cal que busqueu el significat de les 
paraules (dimecres)  i  el divendres aneu llegint el llibre de l’Odissea i contesteu les 
preguntes que us vaig donar, crec que el capítol 1 i 2. Qualsevol cosa us poseu en 
contacte, una abraçada online, cuideu-vos molt. 

TALLER DE 
CASTELLÀ 

Les hores de classe S’enviarà un correu als alumnes. 
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