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 PLANIFICACIÓ TASQUES 2n ESO 

SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG 
 

MATÈRIA  INSTRUCCIONS 

 

 

 

 

CATALÀ 

Feina opcional pels alumnes que tenen totes les matèries aprovades: 
 

1. Dues comprensions lectores i activitats de repàs dels barbarismes. Després de realitzar l’activitat dels 

barbarismes, poden crear un núvol de paraules amb els barbarismes que considerin més 

complicats:  http://www.nubedepalabras.es/  
 

2. Trobareu les instruccions al Classroom de la matèria. Codi: mz2fdtn 
 

Feina obligatòria pels alumnes que han de recuperar la matèria: 
 

1. S’enviarà un correu a l’alumne amb les indicacions i les tasques de recuperació de la 1a i de la 2a avaluació. 
 

2. Es convocarà un Meet per resoldre dubtes (només alumnes amb avaluacions a recuperar): dimecres, 6 de maig 

a les 9h 
Correu personal: ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com 

CASTELLÀ Mirar Classroom de la matèria → Codi: zkaa6br 

Activitat → Alumnes amb tot aprovat 
 Treball: Lectura → Historia a escollir de Edgar Allan Poe 

Alumnes No Avaluats / Recuperació 
 Treball: Estudiar els continguts enviats per email 

Videoconferència (Meet) → s’enviarà e-mail amb el link 
  Dimarts  → 9h → repàs dels continguts  

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

http://www.nubedepalabras.es/
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com
mailto:cristina.ortiz@tarragona.escolateresiana.com
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ANGLÈS Tasca opcional alumnes amb totes les matèries aprovades: 

 Create a COMIC using www.pixton.com 

Tasca detallada al Classroom de l’assignatura. 

 

Tasca per alumnes que han de recuperar la 1a o la 2a avaluació: 

 SOMEBODY I ADMIRE (Presentation) 

Tasca detallada al Classroom de l’assignatura. 

Meet obligatori el dimarts 04/05/20 per explicació de la tasca. 

Meet on faran la presentació de la tasca el dimecres 13/05/20 a les 9:00h 

MATEMÀTIQUES Activitats opcionals alumnes amb totes les matèries aprovades: 
Detall d’activitats al Classroom. Codi classe 2n ESO A: l5oxbyj, 2n ESO B: 5n5fp6z 

 Volum de cossos geomètrics. 

Si tenen dubtes em poden trobar al e-mail i també podem quedar per fer una videotrucada. 
 

Alumnes que han de recuperar: 
 

Els alumnes amb una avaluació suspesa rebran un e-mail on se’ls indicarà el que han de fer per tal de  recuperar la 

matèria. 

Videoconferències obligatòries alumnes que han de recuperar  

Dimarts de 12:25 a 13:20h (Meet) 

Dijous   de 12:25 a 13:20h (Meet) 

Correu: nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com 

SOCIALS  
 

MEET: 

Dilluns 4 d’11:30 a 12:30h (A) (opcional pels que ho tenen tot aprovat) 

Dilluns 4 de 12:30 a 13:30h (B) (opcional pels que ho tenen tot aprovat) 
Resta de treball, inclòs en el Google Classroom. 

Data d'entrega del treball setmanal: divendres/ dissabte o a consultar al google classroom. 

E-mail: lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com 

mailto:nuria.blanco@tarragona.escolateresiana.com
mailto:lluis.anguera@tarragona.escolateresiana.com
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Els alumnes que han suspès l’anterior trimestre no segueixen les tasques habituals i inicien les activitats del 

Classroom de recuperació del  trimestre. 

EDUCACIÓ FÍSICA Seguir amb les rutines de treball físic-esportiu recomanades amb anterioritat. Fer la tasca, que properament, s'enviarà al 

Classroom. Aquesta tasca és optativa. 

El codi és wm3enov 

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

 

FÍSICA I QUÍMICA 

Els alumnes que tenen suspesa o NA  la FISICA de la 1a i/ o 2a avaluació s'envien les instruccions amb un 

document  al correu de l’alumne. MEET dijous 7 a les 10:00h per comentar les instruccions i dubtes.  

MEET EXAMEN divendres 15 a les 10:00h  
 

Els alumnes que tenen totes les matèries aprovades o ja han acabat els exàmens de recuperació, tindran una tasca 

voluntària . Les instruccions s’envien pel correu de l’escola. NO HI HA MEET. 

TECNOLOGÍA Trobareu tota la informació i les tasques a realitzar al Classroom:  

 Feina opcional pels alumnes amb totes les matèries aprovades.  

 Com recuperar les avaluacions suspeses.  
 

Si teniu dubtes em poden trobar al e-mail i també podem quedar per fer una videotrucada.. 
 

Pels alumnes amb alguna avaluació suspesa farem un Meet per resoldre dubtes dels alumnes que han de 

recuperar, dijous a les 10:30h 

Correu: edith.lando@tarragona.escolateresiana.com  

EVP Cal fer una composició lliure o figurativa tot amb color groc. 

Retalla trossos de revistes d’imatges en aquest color, papers blaus, plàstics, també pots usar ceres, retoladors, llapis de 

colors , gouache, aquarel·les etc. Tot el que tinguis. També ho envio al Classroom. 
dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

 

mailto:franciscojose.cancillo@tarragona.escolateresiana.com
mailto:edith.lando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
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RELIGIÓ Feina opcional per als alumnes que tenen totes les matèries aprovades: 

 Mirar el classroom de la matèria 
 

Feina obligatòria per als alumnes que han de recuperar Religió, també no avaluats de la 2a avaluació: 

 Estan convocats per meet el dimecres 6 -4-20 a les 11:30h 

 Els que han de recuperar la 2a avaluació, continuar amb les tasques demanades. 

Per a qualsevol dubte o aclariment: 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 

Exercici 3, pàg. 13: substituir els termes segons les frases. 

Exercici 4, és igual que l’exercici 2 de la pàg. 13. 

Exemple: Locum   Lloc Patrimonial  Local cultisme  

Exercici 5, cercar com ha evolucionat. 

Exemple Pastorem doncs si traiem EM ens queda Pastor 

               Pratum si traiem UM ens queda Prat 

Llegir els capítols de l’Odissea 13, 14 i 15 

També ho envio al Classroom 

dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com 

TUTORIA Meet (videoconferència) 

Dijous 7 de maig de 9:00 a 10:00h.  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:mremei.lopez@tarragona.escolateresiana.com
mailto:informatica2eso@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ignacio.ferrando@tarragona.escolateresiana.com
mailto:dolors.sole@tarragona.escolateresiana.com
mailto:ester.franquet@tarragona.escolateresiana.com

