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Pla de treball  2/5 de juny – 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: Olga Trigo 

Matèria: Tecnologia 
Grup: A, B, C i D 
Feines: Formulari sobre els sectors productius i diferents tipus d’indústria. 
Tipus i data de lliurament: divendres 5 de juny a les 14:00. 
 
 
Professor/a: Mª Carmen Lorente 

Matèria: Cultura i Valors 
Grup:  2nA (codi: ulhzmee) 
           2nB (codi: fdmsnsg)  
           2nC (codi: bdi5xxn)  
           2nD (codi: ziug6gs)  
Feines: Es realitzaran 3 activitats sobre les festes i tradicions 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats 

 
 
Professor/a : Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques  
Grup: 2n D 
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant el tema de funcions per clarificar alguna 
de les activitats a fer en la tasca competencial, sense introduir cap activitat nova. 
En segón terme continuarem fent  la tasca competencial avaluativa del tercer trimestre que 
entregareu divendres. Podeu seguir les tasques proposades al classroom 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques  
Grup: 2n ATD 
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant el tema de conceptes bàsics d’àlgebra. 
Durant tota la setmana dedicarem el nostre temps fent les activitats programades de 
sumes, restes, multiplicacions i divisions de monomis. Podeu seguir les tasques 
proposades al classroom 
 
 
Professor/a: Maria Gisbert 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2nA,2nB, 2nC. 
Feines: Tasca Competencial Avaluativa. 

Penjada al classroom, des de la setmana del 18 de maig. Seguiu les instruccions. 
Tipus i data de lliurament: divendres 5 de juny, al classroom. 
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Professors : Marc Vilaplana i Núria Domènech 

Matèria: Física i Química  
Grup: Tots els grups 
Feines: Aquesta setmana seguirem aprenent què és l’energia i com es transforma. 
Aprofundirem en el càlcul de l’energia mecànica. Haureu de veure el vídeo, fer el 
qüestionari i les pràctiques. 
Tipus i data de lliurament: A través del Classroom, en els terminis indicats 
 
 
Professor: Carles Bonsoms i Canet 

Matèria: Educació Física 
Grup: 2nA, 2nB, 2nC, 2nD 

Feines: TASCA 4 EDICIÓ D'UN VÍDEO (Competència digital). Després de treballar els 

elements dels videos que vareu visionar a la TASCA 1; després de fer el vostre DT 

(diari de treball) per treballar i millorar els elements vistos i els treballats a classe a la 

TASCA 2; vareu proposar una coreografia inventada per vosaltres, amb música, a la 

TASCA 3, amb aquests elements i d’altres que vulgueu. Ara toca arrodonir la vostra 

feina amb un espectacular VÍDEO!! Consulteu al Classroom les pautes per fer-ho! 

ÀNIMS!! 
Tipus i data de lliurament: Pel classroom, el divendres 5 de juny, a les 12h. 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Ciències Socials 
Grup: 2n A, 2n B, 2n c i 2n D 
Feines: Llegir la informació del tema 13   (Les ciutats i els processos d’urbanització al món) al 
dossier penjat al Google Classroom de l’assignatura i fer les activitats corresponents. 
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 5 de juny a les 21 hores. Ànims ! 
 
 
 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
Professor: Òscar Simón 

Matèria: Mecànica bàsica de bicicletes. 

Feina: Mirar el següent vídeo i explicar mitjançant un vídeo com funciona la transmissió 

d’una bicicleta. https://www.youtube.com/watch?v=wwpqS3gvfn4 

Tipus i data de lliurament: 5 juny Classroom 

 

 
Professor/a: Maky Caballero  

Matèria: Religió 
Grup: 2n  B 
Feines: Realitzar les 4 activitats penjades a Google Classroom sobre les dades de les principals 
religions al món  
Tipus i data de lliurament: Via Google Classroom fins el 5 de juny a les 21 hores 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wwpqS3gvfn4
https://www.youtube.com/watch?v=wwpqS3gvfn4
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Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Geometry 
Grup: 2n ESO 
Feines: Encetem la geometria en tres dimensions. Visionat de vídeos. Anàlisi del vocabulari 
emprat. Realització de tasques penjades al Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Aquesta setmana les tasques tindran com a data límit el 7 de juny i 
hauran de lliurar-se via Classroom. 

 

 

Professor/a: Miriam Ortiz 

Matèria: Informàtica 
Feines: Realitzar la pràctica 4- Millora del videojoc de la pràctica 3 (BONUS) 
Us proposo una última pràctica opcional per pujar nota que consisteix en personalitzar el 
videojoc que heu fet en la pràctica 3.  
A més alguns de vosaltres heu d'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 5 de Juny via Classroom 
 
 

 
 


