Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

Pla de treball 23/29 març - 2n ESO
MATÈRIES COMUNES

ATENCIÓ La majoria dels professors estan fent servir Google Classroom, us han anat afegint al
llarg de la setmana, reviseu quina matèria us falta i introduïu el codi del vostre grup. Recordeu que
heu de fer servir el correu corporatiu del centre acabat en @iesffg.cat

Professora: Anna Villar
Matèria: Llengua Catalana
Curs: 2n A/B/C i D
Tipus i data de lliurament: les tasques estaran al Classroom, per si algú no ha entrat, recordeu que
els codis són els següents:
Català 2n A: algqprh
Català 2n B: 64h7lqv
Català 2n C: jfupnie
Català 2n D: hoo2tgf

Professora: Sandra Ruiz
Matèria: Llengua catalana
Curs: 2n (alumnes d'ATD).
Tipus i data lliurament: ho podreu trobar al classroom que ha fet la professora.
Feines: la Sandra on us penjarà les tasques al Classroom.
Codi del classroom: zsoyzcu

Professora: Carme Foix
Matèria: Llengua castellana
Curs: 2n A/B i C
Tipus i data lliurament: es corregirà a la tornada.
Feines: He organitzat el taulell d'activitat en un Taller d'escriptura, Taller de Lectura y Gramática.
Dins de cadasscuna de les parts he penjat dossiers, formularis etc
Codi del classroom (el mateix per A, B i C): z3hbtpm

Professora: Sandra Ruiz
Matèria: Llengua castellana
Curs: 2n D (alumnes que no fan ATD)
Tipus i data lliurament: a través del Classroom.
Feines: la Sandra us penjarà les tasques al Classroom.
Codi del classroom: fnoto6i

Professor: Aníbal Ledo
Matèria: Llengua castellana
Curs: 2n ATD
Tipus i data lliurament: es faran les activitats i s’entregaran al correu del profesor (aledo@xtec.cat)
Feines: entrar al següent enllaç
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118858166__Comunicacion.php llegir la
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informació, i fer les activitats 1 i 2. Abaix hi ha una activitat en vermell que també heu de fer,
aquesta és autocorrectiva.

Professora: Maky Caballero
Matèria: Socials
Curs: 2n A/B/C i D
Tipus i data lliurament: Es lliuraran al classroom en els terminis establerts al Google Classroom.
Feines: estaran al classroom. Els codis dels diferents grups són els següents:
Socials 2n A: cgyuksr
Socials 2n B: 724v24e
Socials 2n C: kageoc2
Socials 2n D: kkkatft
Professora: Mª Carmen Lorente
Matèria: Cultura i Valors
Curs: 2n A/B/C i D
Tipus i data lliurament: s’entregaran al classroom fins el 30 de març.
Feines: En primer lloc, espero que tots estigueu bé !! Animeu-vos!!! A partir d’aquesta setmana (del
23 al 29 de març) tindreu les feines al CLASSROOM. Els codis són:
2nA (codi: ulhzmee)
2nB (codi: fdmsnsg0 )
2n C (codi: bdi5xxn )
2n D (codi: ziug6gs)
Recordeu que a 2n B només han d’entrar els alumnes que fan cultura i valors.
Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat

Professors: Marc Vilaplana i Núria Domènech
Matèria: Física i Química
Curs: 2n ESO
Feines: Seguim amb el Projecte "AppCheckers". Aquesta setmana heu de fer la Tasca 2, que
consisteix en dissenyar un experiment. Teniu tota la informació de la tasca al Google Classroom de
la matèria.
Data de lliurament: Es lliuraran al classroom en els terminis establerts al Google Classroom. Poseuvos en contacte amb el professor/a si teniu dubtes.

Professora: Maria Gisbert
Matèria: Matemàtiques
Curs: 2n A/B i C
Tipus i data lliurament: les tasques estaran al Classroom, recordeu els codis per entrar als grups
són els següents:
Matemàtiques 2nA qk6cteg
Matemàtiques 2nB f5pc3o2
Matemàtiques 2nC yfwjfkj
Feines: les afegeixo aquí, però si us plau, entreu al classroom per fer-les.
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En els següents gràfics se us mostra diferents aspectes de la pandèmia del covid-19.
En un, hi ha el model predictiu que ens compara tres corbes, segons si hi ha control de la població
o no.
L’altre gràfic ens mostra el temps d’incubació del covid-19.
Analitzeu tots dos gràfics, en termes de:
- Magnituds que estem relacionant.
-Unitats de mesura de les magnituds.
-Creixement/ Decreixement, màxims, mínims .
-Fes un petit redactat per a cada una de les gràfiques.
Procura fer servir vocabulari adient: models matemàtics, predicció, extrapolació. Busca el significat
d’aquestes paraules en termes matemàtics
Gràfic 1:

Gràfic 2:
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Professor: Fernando Mateu
Matèria: Matemàtiques
Curs: 2n D i ATD
Tipus i data lliurament: les tasques estaran al Classroom.
Feines: estaran al classroom.

Professora: Olga Trigo
Matèria: Tecnologia
Curs: 2n A/B/C i D
Tipus i data lliurament: es faran al Classroom, us donaré fins el 29 de març per acabar les tasques
de la setmana anterior i les d’aquesta.
Feines noves: les trobareu al Google Classroom.
● Kahoot repàs de la unitat 3 que podeu fer fins el diumenge.
● Joc amb una tasca.

Professores: Anaª González, María Martínez i Susana Báez
Matèria: Anglès
Curs: 2n A/B/C i D
Tipus i data de lliurament: Des del mateix web es poden corregir les activitats online de Grammar
Revision.
Pel que fa a les respostes de les preguntes del video, les heu de fer fer a través del Classroom.
Feines: Aquesta setmana trobareu les següents tasques al Classroom:
1. Participació al Concurs literari de Sant Jordi.
2. Listening & Writing: 5 Best Experiences in Germany
3. Grammar Revision: Past Simple
Per si algú encara no ha entrat al classroom, els codis són els següents:
Anglès 2n A: bbqwhit
Anglès 2n B: p7g7365
Anglès 2n C:qft65mx
Anglès 2n D: 4vazmsq

Professor: Rafael Libros
Matèria: Música
Curs: 2n A/B/C i D
Feines: comentar que a partir d'ara, la feina proposada a la matèria de música per aquesta setmana
o les properes setmanes, serà mitjançant la plataforma digital de GoogleClasroom. Es suposa que
tothom a rebut la invitació per a col.laborar per part del professor, en el cas de que algun alumne no
l'hagi rebuda, que es posi en contacte amb el mateix.
La música i el coronavirus serà el tema d'aquesta setmana. Haureu de llegir una sèrie de noticies i
escoltar diverses cançons relacionades amb el tema en qüestió, per a reflexionar i donar la vostra
opinió al respecte. També haureu de proposar altres notícies d'interés relacionades amb la música
o la cultura en general.
Tota aquesta feina, la podreu trobar al GoogleClasroom de la matèria de música i al vostre
corresponent grup.
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MATÈRIES OPTATIVES
Professora: Cristina Lucerón
Matèria: Francés
Feines:
●

Veure el video “Bienvenue” i respondre les preguntes:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/bienvenue

●

Veure el video “Tu ou vous” i respondre les preguntes:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/cultures-tu-ou-vous

Tipus i data de lliurament: Els alumnes que facin els exercicis, han de copiar la imatge de la pantalla
conforme han fet les activitats i quan tornem a classe, m'ho portaran imprès.
Professora: Míriam Ortiz
Matèria: Informàtica
Feines: Google Classroom trobareu les tasques proposades per aquesta setmana.
Tipus i data de lliurament: s’entregarà a través del classroom.
Codi de la classe: w5qm7yx
Professora: Maky Caballero
Matèria: Religió
Feines: Seguir amb les tasques de la setmana passada.
Veure tot el que desitgeu d'aquest material educatiu sobre l'esclavitud infantil i prendre notes de les
pel·lícules, còmics, documentals, etc., per tal de tenir un diàleg entre tots el primer dia que tornarem
a tenir classe de Religió. Heu de portar aquestes notes per escrit: resums, redaccions, reflexions
personals, i altres investigacions què us suggereixin els materials.
https://www.youtube.com/watch?v=n7HDPtPbWm0
Professora: Gisela Chebabi
Matèria: Mecànica de la bicicleta
Tipus i data d'entrega: a través del Classroom
Feines: estaran al classroom
Codi de l’aula de classroom: 2fzoiun

Professora: Susana Báez
Matèria: Alemany
Curs: 2n ESO
Feines:
Benvolgut alumnat,
Al Google Classroom trobareu les tasques proposades per aquesta setmana.

Tipus i data de lliurament: Google Classroom fins el 27/03/2020.
Codi del Classroom: exa4owf
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CONCURS DE SANT JORDI
ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES DE CASA!!!
Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online.
Trobaràs les bases del concurs al web de l’institut.
Envia la teva proposta al teu professor/a de Llengua o VIP i participa des de
casa!!!
Com ho faig? Pots trobar els correus electrònics dels teus profes al web de
l'institut o a través del google Classroom.
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