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 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO  

SETMANA DEL 27 al 30 D’ABRIL 

 

 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

 
 
 
 
CATALÀ 

Explicació de la feina que cal fer per videoconferència i correcció dels exercicis de la setmana anterior (la 

programaré abans per G. Calendar) 

 

2n ESO A: Dimarts 28 d’abril a les 9h / TUTORIA 2n A: Dijous 30 d’abril a les 9h 

2n ESO B: Dilluns 27 d’abril a les 15h 

2n ESO C: Dimecres 29 d’abril a les 9h 

 

Correu de la  professora: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com 

Visualitzar el vídeo que penjaré al Classroom sobre els booktubers. Posteriorment, realitzar les tasques 

encomanades. 

https://blocs.xtec.cat/llegirperaprendre/2015/06/21/generacio-digital-que-son-els-booktubers/ 

Mirar indicacions al Classroom a l’hora de fer els exercicis. Codi: mz2fdtn 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitats 

● Qüestionari → complements (II)→  Dijous (9:00 - 17:00)→ Link al Classroom 

● Temari: Complements (II) + activitats 

Videoconferència (Meet) → s’enviarà e-mail amb el link 

● 2n d’ ESO A: Dimecres → 9h  

● 2n d’ ESO B: Dimecres → 16h 

● 2n d’ ESO C: Dimarts  → 9h 

Lliurament data límit: 03/05 (fins les 20:00h) 

Correu professora: cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
https://blocs.xtec.cat/llegirperaprendre/2015/06/21/generacio-digital-que-son-els-booktubers/
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ANGLÈS Videoconferència amb Meet (s’enviarà enllaç el mateix dia): 

Dilluns a les 9h (2 ESO A) 

Dilluns a les 10h (2 ESO B) 

 

Tasques al Classroom. (Unit 7 / Romeo and Juliet 2079) Codi: qajng5r 

Correu: maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com 

MATEMÀTIQUES Videoconferència (Meet) i detall d’activitats al classroom.  

Codi classe 2n ESO A: l5oxbyj, 2n ESO B: 5n5fp6z 

 

Grup Classe 2n ESO B: Dijous d’11:30 a 12:25h (Meet) 

Grup Classe 2n ESO A: Dijous de 12:25 a 13:20h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS   

EDUCACIÓ FÍSICA Videoconferència. Classe virtual (MEET). S’enviarà enllaç el mateix dia.                       

           .  2n A Dimecres 29 de 12.30 a 13,20h. 

           .  2n B Dijous 30, de 11 a 11.30h. 

 

Seguir amb les rutines de treball físic - esportiu recomanades amb anterioritat i llegir la tasca indicada en el 

classroom (Suport Vital Bàsic).  El codi és wm3enov 

E-mail: franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com 

FÍSICA I QUÍMICA Indicacions a través de document enviat pel correu oficial de l’escola. Farem exercicis d’energia cinètica i 

potencial i mecànica. 

Vídeo explicatiu del procediment i resultat de tots els exercicis fets fins ara d’energia potencial i cinètica 

TECNOLOGÍA  

mailto:maria.tintore@tarragona.escolateresiana.com
mailto:nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com
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EVP Collage quatre estacions.    

Enviaré instruccions per correu electrònic/classroom 

E-mail professora: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

RELIGIÓ Mirar el classroom de la matèria. 

Farem classes virtuals per google meet els següent dies: 

● 2ESO A el dimecres a les 11:30h 

● 2ESO B el dimecres a les 12:30h 

Enviaré l’enllaç uns minuts abans 

Per a qualsevol dubte mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com 

PROJECTE STEM S’enviarà un correu als alumnes amb vídeo tutorial. 

E-mail del professor: informatica2eso@tarragona.escolateresiana.com  

TALLER DE CASTELLÀ Seguiu amb la realització d’un treball sobre la novel·la que heu escollit.  

Per qualsevol dubte: ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com  

CULTURA CLÀSSICA Fer l’activitat 4 de la pàg. 12, i per refrescar qui és Afrodita cal anar a la pàg. 9. 

Cal llegir atentament el tema 2 ‘EL FUNCIONAMENT DE LES LLENGÚES CLÀSSIQUES’. 

Tenir clar que vol dir étim, cultisme, terme patrimonial. D’aquesta manera podreu respondre a l’activitat 1 de la 

pàg. 13. 

A l’activitat 2, teniu en un requadre paraules preses directament del llatí  = cultisme. I paraules que provenen 

del  llatí que s’han transformat  = Patrimonials. A sota hi ha paraules en llatí, totes en acusatiu. Què cal fer? 

Poso exemples: 

Insulam: (busco al requadre) Insular (cultisme) Illa (Patrimonial) 

Aurum: (busco al requadre) Auric (C) Or (P). 

Llegir del llibre Odissea els capítols 14 i 15 i contestar les preguntes proposades. 

E-mail professora: dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 
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 TUTORIA Meet (videoconferència) Dijous 30 d’abril de 9h a 10h 2n ESO A i B (classes separades) 

Correu tutora 2n ESO A: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com  

Correu tutora 2n ESO B: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

 

mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com

