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PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

CATALÀ Mirar Classroom de la matèria (Codi mz2fdtn). 

 

- Exercicis de vocabulari del llibre de text. 
 

- Fitxa de la redacció: passos a seguir i elaboració del redactat. 
 

- Visualització del vídeo que s’ha enviat des d’Edpuzzle a Classroom sobre la vocal neutra i 
contestar les preguntes adjuntes. 

 
- Activitats sobre la vocal neutra. 

 
Data i hora màxima d’entrega: divendres 27 de març, a les 22:55h. 
 
Cal fer la feina en un document word i copiar els enunciats dels exercicis. 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria 
Codi: zkaa6br 

Qüestionari → temps verbals Dilluns → Link al Classroom 
Temari: gèneres literaris (vídeos explicatius + llibre ) + activitats 
Activitats: repàs categories gramaticals 
Mode de realització: penjareu les taques al Classroom 
Lliurament data límit: 27/03 (durant el dia) 

ANGLÈS Activitats al Classroom de UNIT 6 i del llibre de lectura ROMEO AND JULIET 2079 
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 MATEMÀTIQUES Mirar classroom de la matèria i l’aula virtual wims. 

SOCIALS  

EDUCACIÓ FÍSICA 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. 
 
3. Descarregueu aquest document per realitzar les activitats que més us agradin. 

FÍSICA I QUÍMICA Instruccions a través del correu oficial del centre. En 3 sessions fareu la resta  dels problemes que us 
vaig entregar fotocopiats , de l’ 11 al 19. . Començareu  el tema 7 des de l’apartat : fonts d’energia de 
la pàgina  172  

TECNOLOGIA Mirar Classroom de la matèria. 

EVP El que heu de fer en aquestes dues hores de Visual i Plàstica és construir una figura en material de 
rebuig, cartró, paper, fils, fulls, envasos... Cal  pintar o folrar, com us vagi bé. Enviaré exemples per 
correu electrònic. Una vegada fet cal fer foto i enviar-m’ho, igual que l’exercici anterior. Vaig posant 
notes. I quan tornem ho porteu a l’escola i servirà per l’Escola verda. Qualsevol dubte contacteu amb 
mi. 

RELIGIÓ Mirar classroom de la matèria 

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes. 

https://drive.google.com/file/d/1CFgw0k7RaYT3PQKah6rolqIgOL_v_U4e/view?usp=sharing
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 TALLER DE CASTELLÀ Informació per e-mail. 

CULTURA CLÀSSICA Per l’hora de dimecres cal llegir pàg. 5 de Zeus i fer l’activitat núm. 5. Podeu buscar una imatge de 
Zeus per internet, imprimir la foto i encolar-la a l’activitat. Llegir pàg. 6 Tema 2 “La llengua” i fer 
l’activitat núm. 1. La solució la trobareu llegint la lectura del tema 2. Qualsevol dubte, contacteu per 
correu electrònic. Cal que feu foto del dossier amb els exercicis, així podré corregir i posar notes.  
Per l’hora de divendres llegiu Capítol 3 i 4 i contesteu les preguntes que fan referència a aquests 
capítols. 

 


