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Pla de treball  18/22 de maig – 2n ESO 

    

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

CIENTIFICOTÈCNIC, MATEMÀTIC I SOCIAL. De la resta de matèries aprofiteu per 

acabar les tasques que teniu pendents. 
 

  

 

MATÈRIES COMUNES 
 

Professor/a:Maria Gisbert 
Matèria: Matemàtiques 

Grup: 2n A,B,C 

Feines:   Tanquem la feina amb equacions. 

Haureu de resoldre les següents activitats 5.38, 5.39, 5.40. 

Pàgina 130 llibre Matemàtiques. 

Termini per lliurar diumenge 24 al Classroom. 

 

TASCA COMPETENCIAL AVALUATIVA 3a AVALUACIÓ.MATEMÀTIQUES. 

Per a TOTS ELS GRUPS DE 2n ESO. 

Aquestes tasques que us proposem seran per lliurar Divendres dia 5 de juny. 

Comptaran el 30% de la nota del trimestre. 

TASCA 1: T5.AVALUACIÓ COMPETENCIAL. (es penjarà al classroom) 

TASCA 2: T9: AVALUACIÓ COMPETENCIAL.(es penjarà al classroom) 

Totes les solucions s’han de justificar amb càlculs.Una resposta sense càlculs no es tindrà 

en compte. 

Més instruccions al vostre grup de classroom. 

 

 

Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: ATD  
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant els conceptes bàsics d’àlgebra. Introduïm 
el concepte de monomi i polinomi i començarem a fer les operacions de suma i resta de 
monomis i polinomis. Podeu seguir les tasques proposades al classroom. 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 2n D  
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant el tema de funcions. Introduïm el 
concepte de funcions donades per taules de valors i funcions de proporcionalitat. 
En segón terme començarem a fer la tasca competencial avaluativa del tercer trimestre 
igual que el reste de grups de segón. Podeu seguir les tasques proposades al classroom 
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Professor/a: Marc Vilaplana i Núria Domènech 

Matèria: Física i Química  
Grups: 2n A, B, C i D 

Feines: 
1. Veure el power-point i el vídeo explicatiu sobre la pressió i sobre l’energia 
2. Respondre el qüestionari 
3. Fer les activitats pràctiques 
Tipus i data de lliurament: A través del Classroom, en la data indicada 
 
 
Professora: Olga Trigo 

Matèria: Tecnologia  
Grups: 2n A, B, C i D 

Feines: 
● Escollir un vídeo del canal de Youtube “How i’ts made” (Com està fet), analitzar-lo i 
fer un guió. 
● Amb l’ajut d’aquest guió fer una exposició oral curta (vídeo), àudio, powerpoint amb 
àudio o eines semblants, explicant el material, com es fabrica i l’impacte ambiental.  
 
Tipus i data de lliurament: A través del Classroom, 23 de maig. 
 
 
Professor/a:Maky Caballero  

Matèria: Ciències socials 

Grup: 2n ESO 

Feines:   Lectura i activitats relacionades amb el tema 12 del llibre digital : Les societats 
humanes i els fenòmens migratoris 
Tipus i data de lliurament: via google classroom, 23 de maig 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Religió 

Grup: 2nB 

Feines:   Veure un petit vídeo sobre les Benaurances i fer una petita reflexió al classroom  
Tipus i data de lliurament: 22 de maig 
 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor: Òscar Simón 

Mecànica bàsica de bicicletes 
Feina: La Bicicleta la màquina perfecta. Mirar el següent vídeo : 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/bicicleta-la-maquina-perfecta/video/2729530/ 
Fer un resum dels aspectes principals del vídeo: 
Data d'invenció de la bicicleta 
Comparació amb altres mitjans de transport. 
Tres tipus de bicicletes 
Tres tipus de pràctica ciclista 
 
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/bicicleta-la-maquina-perfecta/video/2729530/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/bicicleta-la-maquina-perfecta/video/2729530/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/bicicleta-la-maquina-perfecta/video/2729530/
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Professor/a: Mª Carmen Lorente 

Matèria: Cultura i Valors 

Grup: 2n A, 2n B, 2n C i 2n D 

Feines: Llegir el document i contestar les dues activitats. El material es troba al classroom 
de la matèria. 2nA (codi: ulhzmee)  
                       2nB (codi: fdmsnsg)  
                       2nC (codi: bdi5xxn)  
                       2nD (codi: ziug6gs)  
Tipus i data de lliurament: Al Classroom en els terminis indicats. 
 
 
Professor/a: Miriam Ortiz  

Matèria: Informàtica  
Feines: Continuar amb la tasca proposada al google classroom, entregar feines pendents i 
millorar-les en el cas que ho indiqui. 
Tipus i data de lliurament: La data de lliurament és fins el dia 22 de Maig via Classroom 
 
 
Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Geometry 

Grup: 2ESO 

Feines:   Durant aquesta setmana acabarem de treballar els triangles i estudiarem els 
quadrilàters. Les tasques s’hauran de lliurar via Classroom 
Tipus i data de lliurament : Caldrà presentar-les en format pdf via Classroom amb la data 
límit assenyalada. 
 
 


