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Pla de treball  11/15 de maig – 2n ESO 

 
 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries dels ÀMBITS 

LINGÜÍSTIC I ARTÍSTIC. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que 

teniu pendents. 
 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Català 
Grup: 2n d’ESO 
Feines: participació al Certamen de lectura en veu alta (enregistrar un vídeo llegint un 
fragment d’un llibre que els agradi seguint les bases del concurs). 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de dilluns dia 18 de maig a les 
20.00h 
 
 
Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Castellà 
Grup: 2 ESO A/B/C 
Feines:  Esta semama trabajaremos la U7. 
Os propongo una selección de los apartados 2,5 y 7 de la unidad. 
 
1- Escuchar la entrevista radiofónica a Benny Lewis y contestar a las preguntas sobre su 
blog de viajes "La vuelta al mundo en 80 años" 
2- Realizar 3 formularios cortos sobre el CReg,CAg y el Atributo 
3-Realizar los ejercicios autocorrectivos sobre derivación y creación de palabras 
relacionadas con la unidad. 
 

Tipus i data de lliurament:  Tenéis toda la semana para hacer o acabar las actividades 
que como sabéis,están programadas enGoogle Calendar  
Acordaros de que tenéis todos una copia de la actividad en vuestro Drive. Si hay alguien 
que tiene problemas de acceso o cualquier otra duda, que me escriba al correo : 

cfoix@iesffg.cat 

 
 
Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Llengua Castellana 
Grup:  2n ESO ATD 
Feines:   

PARTE A)   ORTOGRAFIA 

Navegando por internet en busca de actividades de repaso de ortografía para la ESO he 
dado con una que me parece a la vez muy didáctica y amena, además de ser 
autocorrectiva, permitir consultar la teoría y profundizar de forma autodidacta. Dentro del 
web siguiente de editorial Planeta (¡abierto y sin necesidad de registro previo!) tenéis una 
larga lista de temas con el título “Diez herramientas TIC para mejorar la ortografía:   

mailto:cfoix@iesffg.cat
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https://www.aulaplaneta.com/2015/07/23/en-familia/diez-herramientas-tic-para-mejorar-la-
ortografia/ 

Clicad en el apartado “Donde está la tilde matarilerile”: 

https://conteni2.educarex.es/mats/100015/contenido/ 

Se trata de unos divertidos y variados ejercicios autocorrectivos sobre acentuación. 
Tenéis que hacerlos todos (no son muchos) desplazándoos con el icono inferior del 
triángulo de “play” e ir comprobando el resultado donde dice “corregir” y me comunicáis 
vuestra puntuación (sed sinceros!) 

DOS AVISOS IMPORTANTES: 1- Es un web con muchos usuarios así que a veces tarda 
un poco en cargarse. 

2- Es preciso tener activado el programa gratuito “Adobe Flash player” de videos, que se 
activa tras salir el aviso en pantalla tan solo clicando en el icono. 

PARTE B)   LECTURA y COMPRENSIÓN 

Continuad con la lectura de los capítulos 4, 5 y 6 de la novela “Momo” de MICHAEL ENDE 

Esta semana no os pongo una lista de preguntas, tan solo quiero que me resumáis en 20 
líneas lo que habéis leído en esos tres capítulos.  

Tipus i data de lliurament: al meu correu: aledo@iesffg.cat   abans del 17 de maig. 
 
 
 
 
Professores: Ana González, María Martínez i Susana Báez 

Matèria: Anglès 
Curs: Tots els grups de 2n ESO 

NEW! Grammar: Future 

NEW! A video project!  My Plans After the Quarantine 

DEADLINE: Friday 22 May at 8 pm 

 
 
 
 
 
 

https://www.aulaplaneta.com/2015/07/23/en-familia/diez-herramientas-tic-para-mejorar-la-ortografia/
https://www.aulaplaneta.com/2015/07/23/en-familia/diez-herramientas-tic-para-mejorar-la-ortografia/
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Professor/a: Rafael Libros 

Matèria: Música 
Grups: 2n A,B,C i D 
Feines:  Aquesta setmana treballarem la música a la televisió i a la publicitat. Utilitzarem el llibre 

digital de l’editorial ecasals per poder veure i escoltar diferents exemples musicals. Les dues 
activitats que es proposen al llibre es faran amb un document de google que estarà inclòs a la 
tasca. A més, s’inclouran unes activitats extra referents al tema. 
Les instruccions les podreu trobar al google Classroom de l’assignatura i a la setmana 
corresponent. Per a qualsevol dubte o aclaració contacteu amb el professor. 
 

Tipus i data de lliurament: Classroom. Día 22 de Maig. 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Català ATD 
Grup: 2n d’ESO 
Feines: contestar un formulari autoavaluatiu de consolidació dels conceptes treballats al 
tema 6. 
Tipus i data de lliurament: via Classroom abans de diumenge dia 17 de maig a les 24.00h 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz  

Matèria: Castellà  
Grup: 2n d’ESO D 
Feines: Tema 7: Realitzar 3 activitats de comprensió de la lectura del llibre. Realitzar 3 
activitats  de consolidació de les competències bàsiques del tema. 
Tipus i data de lliurament: via Classroom abans de dilluns dia 18 de maig a les 24.00h 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor: Òscar Simón 

Mecànica bàsica de bicicletes:  

Tasca 1: Coneixem les parts de la bicicleta penjada al classroom amb el codi ilrdv33 
Tipus i data de lliurament: via Classroom abans de dilluns dia 18 de maig a les 24.00h 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: PIM 
Grup: 2n d’ESO 
Feines: comprensió lectora 
Tipus i data de lliurament: via Classroom abans de diumenge dia 17 de maig a les 24.00h 
 
 
Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Grup: 2n ESO 
Feines:  Fer les activitats de “la famille” que apareixen al Module 3 del Classroom.  

Codi de classe: 5gonlc3 

Tipus i data de lliurament: Divendres, 15 de maig.  
 
 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 

Feines: 

           Videoprojekt: sich vorstellen 
       Grammar - Konjugation im Präsens: 
                 a) Verben auf „-eln“ 
                           b) Kahoot! 
  
Tipus i data de lliurament:  Heu de lliurar les tasques en els terminis indicats al Classroom. 
 
 
 
Professora: María Martínez i Sònia Vives 

Matèria: Erasmus + 
Curs: 2n ESO 

Feines: Es farà un Meet el dijous amb tots els alumnes on els expressaran com estan vivint 

aquesta situació i faren activitats/jocs relacionades amb el Mindfulness.  

 

Tipus i data de lliurament: El dijous han d’estar connectats al Meet, si tenen qualsevol 
problema han de notificar-ho abans. 
 
 
 


