
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril – 2n Batxillerat 
 
 
MATÈRIES COMUNES 

 
Professor/a: Georgina Martínez 

Matèria: Llengua catalana 
Grup: 2n BTX 

Feines: Anàlisi sintàctica d’oracions subordinades. Instruccions Google Classroom 
Tipus i data de lliurament: 24 abril 
 
 
Professor/a: Maria Rosa Ena 
Matèria: Llengua anglesa 
Grup: 2n BTX 

Feines: Activitats de listening, reading i writing. Instruccions Google Classroom 
Tipus i data de lliurament: 24 abril 
 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Hª de la filosofia 
Grup: 2n Batx 
Feines: Proposta-assaig exàmen PAU: Convovatòria 2018, Sèrie A, Opció B(JS Mill). Es 
tracta de posar-nos a prova davant una prova oficial semblant a les fetes a classe, tractant 
de millorar el rendiment en cadascuna de les preguntes, especialment les 3 i 4 de la prova. 
Lectura atenta i llenguatge precís i clar. Mai s’ha de començar a escriure una resposta 
sense un esquema clar al cap. Podem utilitzar els recursos de la IOC. 
Https//educaciodigital.cat/ioc-bat/moodle. Trobareu una interessant font de recursos de 
la matèria(i pràcticament de totes): per repasar, resoldre dubtes, exàmens fets, etc… 
Tipus i data de lliurament:Fins el  26-04-2020. Via correu corporatiu. 
 

 

Professora: María Jesús Ruiz 

Matèria: Lengua castellana y literatura 

Curs: 2º de bachillerato 

Feines:  

A. ACTIVIDADES DE GRAMÁTICA 

·    Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: pág. 171 nº 13 y 14 (sobre o. 

condicionales); pág. 173 nº 16 (sobre o. concesivas); p. 174 nº 2 (crear o. 

subordinadas adverbiales a partir de grupos sintácticos) y nº 3 (sobre o. 

subordinadas introducidas por que y como). 

·   Realizar los ejercicios que aparecen en la ficha colgada en el moodle “oraciones 

adverbiales” y después mirar la ficha con la solución. 

B.  PRÁCTICA DEL RESUMEN 

A principios de curso ya comentamos y practicamos el resumen de textos 

argumentativos. Como es un ejercicio que ha aparecido en los últimos exámenes de las 

PAU, vamos a recordar algunas claves para elaborar un buen resumen. La propuesta de 

actividades es la siguiente: 

 



 
 

·    Leer el discurso de Paul Auster que aparece en un archivo del moodle y  hacer un 

resumen de dicho texto. 

·    Después, compararlo con el resumen propuesto que aparece en la ficha “Resumen 

del discurso de  Paul Auster” 

·     Leer el texto de Mario Vargas Llosa colgado en el moodle  La literatura y la vida. 

·    Redactar un resumen del texto de Vargas Llosa teniendo en cuenta las indicaciones 

que aparecen en la ficha “Resumen del discurso de Paul Auster”. 

C.     LECTURA DEL LAZARILLO DE TORMES 

 ·         Seguir con la lectura del libro. 

Tipus i data de lliurament: Entrega a través de la plataforma Moodle en las fechas 

propuestas. 

  

Professor/a: Azucena Povill 
Matèria: Història 
Grup: 2n Batx 

Feines: Prova oral del Tema 12. Trobareu tota la informació necessària i els horaris de 
connexió a la tasca del Google Classroom.  
Tipus i data de lliurament:  20 d’abril durant tot el dia. 
 

 
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
Professor/a: Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2n Batx 

Feines: Aquesta setmana treballarem el producte vectorial i el producte escalar. podeu 
seguir les activitats programades en el classroom.. 
 

Professor/a: Jessica Barreda 
Matèria: CTMA 
Grup: 2n Batx 

Feines: Prova escrita dimarts 21 d’abril de 11.30 a 12.30 h. Activitat relacionades amb els 
recursos de la geosfera i l’edafosfera.Instruccions Google Classroom 
Tipus i data de lliurament:  24 abril 
 

Professor: Jordi Soler 
Matèria: Biologia II 
Grup: Alumnes 2n batxillerat 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Classroom de Biologia. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 
indicats. 
 
 
Professor/a: Núria Domènech 

Matèria: Física II 
Grup: 2n Batx 

Feines: Aquesta setmana treballarem els fonaments de la física moderna i la mecànica 
quàntica. Farem classe virtual el dimarts i el divendres a les 12h. Cal que feu els exercicis 
relacionats amb cada apartat. 
Tipus i data de lliurament:  A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 



 
 
Professor/a: Rosa Suñer 
Matèria: Dibuix Tècnic 1Batxillerat 
Grup: 2B-2A 

Feines:  
Cal que acabeu la feina que se us va indicar durant la setmana 4, en total 7 exercicis. 
Tipus i data de lliurament: Dilluns 27 ABRIL  amb el CLASSROOM tal i com se us ha 
explicat. 
 
 
Professor: Òscar Simon 

Matèria: Tec. Industrial II 

Feines: 5 problemes proposat per l’alumant de sistemes digitals. Entrega 20 d’Abril. Classe 

online via Discord dilluns 20 d’abril a les 12h 

 

Professor/a: Marc Vilaplana  
Matèria: Química 2 
Grup: 2n B 

Feines:  
● Treballarem el concepte d’oxidació i reducció, així com l’ajustar reaccions pel 

mètode de l’ió-electró. 
● El vídeo explicatiu i els exercicis ja estan penjats en el classroom. 

Tipus i data de lliurament: Divendres 24 d’abril a les 18h 
NOTA: Per qüestions tècniques es possible que entre dimarts i dimecres no em pugui 
connectar. 
 
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 

 

Professor/a: Maite Torroja 

Matèria: Llatí II Batxillerat 
Grup: 2n Batxillerat. 
Feines:  
Textos: Traducció i anàlisi sintàctic dels textos: “Alguns costums dels habitants de 
Britànnia”. “En els seus comentaris sobre la Guerra de la Gàl.lia, Juli Cèsar parla dels 
Druides” 
Arqueologia: Unitat 11 del llibre: lectura de les característiques d’Emèrita Augusta, 

esquema i exercicis 11.22, 11.23; 11,24; 11.25; 11.26; 11.27 

Llatinismes: Escriu una oració amb cadascun dels llatinismes que es presenten. El seu ús 

amb un exemple el pots trobar al document que es va lliurar anteriorment i que es torna a 

lliurar. 

a) Expressions d’origen cristià que s’usen en àmbits generals: inri, Mea culpa, 

Peccata minuta; Per saecula saeculorum; Rèquiem; R.I.P (requiescat in pace); 

Vrbi et orbi. 

b) Expressions usades per referir-se a tòpics literaris: Aurea mediocritas; Beatus 

ille. 

c) Aforismes i expressions adverbials: Ad Kalendas Graecas; cum grano salis, de 

gustibus non disputandum; errare humanum est; facta non uerba; intelligenti 

pauca; mens sana in corpore sano; nihil noui sub sole; non plus ultra; Veni, uidi, 

uici; Verba volant, scripta manene. 

 
Tipus i data de lliurament: Google Classroom/ 24 abril 



 
 
 
Professor/a: Maite Torroja 
Matèria: Grec II Batxillerat 
Grup: 2n Batxillerat. 
Feines: Etimologies: trobar l’ètim grec comú de les paraules catalanes. Exercici que està al 
classroom. 
Traducció: Continuar fent les oracions que teniu en el document. 
Literatura i història: Practicar de forma interactiva els temes estudiats en web que es 
presenta al classroom 
Tipus i data de lliurament: Google Classroom/ 24 abril 
 
 
Professor/a: Ana Belén Reyes 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2n Batx 

Feines: Aquesta setmana continuarem treballant les matrius.Al classroom trobareu la feina a 
fer. 
Tipus i data de lliurament: lliurar la feina indicada al Classroom fins diumenge a les 21:00. 
 
Professor/a: Esperanza Pérez 
Matèria: Economia de l’Empresa 
Grup: 2n Batx A 

Feines: Preguntes test de les PAU del tema 11: Creixement intern i extern de l’empresa 
Tipus i data de lliurament: A través del Google Classroom. Fins divendres 24.4.2020 a les 
21:00 
 
Professor/a: Carmina Rodríguez Lara 
Matèria: Geografia 
Grup: 2n Batx  
Feines: LLegir Tema 11 llibre de text “LA CIUTAT: ESTRUCTURA” 
Interpretació de 5 fonts relacionades amb el tema.10.   
Tipus i data de lliurament: lliurar la feina a través del Classroom, fins divendres 24.4.2020 
 
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Sociologia 
Grup: 2n Batx 
Feines: Comentari de text, pàg 347. Respondre a les cinc qüestions plantejades. 
Tipus i data de lliurament: Fins 26-04-2020. Correu corporatiu. 
 
Professor/a: Azucena Povill 
Matèria: Història de l’Art 
Grup: 2n Batx 

Feines: Seguir els materials i els vídeos amb les classes que vaig penjant al Google 
Classroom i fer el comentari conjunt de les obres que especifico a les presentacions.  
Tipus i data de lliurament: Entrega d’activitats al Classroom (previ a la videoconferència) i 
comentari conjunt mitjançant el Google Meet, el 23 d’abril a de 10:00 a 11:00.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Professora:Sònia Vives Carreras 

Matèria: Anàlisi musical 

Grup:2n Batxillerat 

Feines: Posar-se al dia de les tasques anteriors. Ja teniu el correu enviat amb tot 

actualitzat.Veure dos vídeos sobre escales musicals. Importantíssim connectar-se al Google 

Meet el dimarts  21 d’abrili les dijous 23 d’abril  a les 11:00 per anar fent audicions. 

 
 

 


