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Pla de treball 15/19 de juny – 2n ESO 

    

 
Professor/a: Olga Trigo 

Matèria: Tecnologia 
Grup: 2n A, B, C i D 
Feines: Veure capítols de la sèrie “Creadores de soluciones” i després pensar un problema 
i un personatge que sigui el solucionador del problema i fer un còmic de mínim 6 vinyetes 
amb una pàgina web que us donaré. 
Tipus i data de lliurament: 19 de juny a les 14:00 
 
 
Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Català 
Grup: 2n d’ESO 
Feines: Valoració global del curs a partir del qüestionari. Valoració mitjançant un discurs 
oral via vídeo o audio. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de divendres dia 19 de juny a les 
15.00h 
 
 
Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Llengua castellana ATD 
Grup: ATD 
Feines:  
 

- Valoració del curs i la matèria via formulari Google 
- Fitxa de lectura de la novel-la “Momo” de MICHAEL ENDE que heu llegit parcialment 

durant el confinament (a qui li hagi agradat no cal que us digui que la pot continuar 
al seu ritme quan vulgui!) 

 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom diumenge 21 de juny 
 
 
Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Llengua castellana i literatura 
Grup: 2on ESO (A/B/C) 
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny fins les 20:00. 
 
 
Professor/a: Fernando Mateu, Maria Gisbert 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: Tots els grups de 2nESO 
Feines: Aquesta setmana haureu de gravar un vídeo, de curta durada, on expliqueu un truc 
de màgia que us surti molt bé, un enigma, una jugada d’escacs o de dames, un joc de 
cartes... 
Bé, penseu que segur que en sabeu algun. 
Tipus i data de lliurament: L’haureu de penjar al classroom.Data de lliurament:18 de juny. 
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Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Llengua castellana i literatura 
Grup: 2n ESO (D) 
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny fins les 12:00. 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Llengua catalana i literatura 
Grup: 2n ESO ATD 
Feines: Valoració del curs i la matèria via formulari Google. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom divendres 19 de juny fins les 12:00. 
 
 
Professor/a: Mª Carmen Lorente 

Matèria: Cultura i valors  
Grup:  2nA (codi: ulhzmee)  
           2nB (codi: fdmsnsg)  
           2nC (codi: bdi5xxn)  
           2nD (codi: ziug6gs) 
Feines: Aquesta setmana haureu de fer una bona acció a casa. Després, haureu de 
plasmar-la en un dibuix, foto, escrit o video. 
Tipus i data de lliurament:Llliurament via Classroom divendres 19 de juny fins les 14:30 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Ciències Socials 
Grup: 2n ESO A, B, C, I D 
Feines: Mirar el vídeo de 15 minuts penjat al classroom sobre les principals pel·lícules 
fonamentals per estudiar Història a l’edat mitjana i escollir una d’elles  per veure-la  
aquesta setmana i fer un resum del què més us ha agradat i per què.  
Tipus i data de lliurament: Resum via google classroom fins divendres 19 a les 21 hores 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió  
Grup: 2n B 
Feines:Veure els dos videos curts sobre IQBAL MASHI i penjar un video personal o un 
audio al classroom tot dient la vostra opinió sobre l’existència de la esclavitud infantil i què 
podem fer nosaltres, cadascú de nosaltres per lluitar contra aquest crimen mundial. 
Comencem per adonar-nos i visualitzar aquesta situació. AVUI 12 de juny és el dia Mundial 
contra el Treball Infantil al Món i tots podem fer alguna cosa per protestar  
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 19 de juny a les 21 hores 
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Professor/a: Rafael Libros 

Matèria: Música 
Grup: 2n A,B,C i D 
Feines: Questionari de valoració d’aquest curs sobre la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Vía clasroom. Fins divendres 19 de Juny. 
 
 
Professor/a: Marc Vilaplana i Núria Domènech 

Matèria: Física i Química 
Grup: 2n A,B,C i D 
Feines: Qüestionari de valoració d’aquest curs sobre la matèria i tasca final, en clau 
d’humor.  
Tipus i data de lliurament: Seguint les indicacions i terminis que penjarem al Classroom. 
 
 
Professores: Susana Báez, Ana González i María Martínez 

Matèria: Anglès 
Grups: 2n ESO A, B, C i D 
Feines: Trobareu el següent al Classroom: 
1. Valoració del curs i de la matèria. 
2. Si s'escau, lliurament i/o recuperació de les tasques avaluables del 3r trimestre de cara a 
l'avaluació extraordinària. 
Tipus i data de lliurament: fins al 19 de juny via Classroom. 


