
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril – 2n ESO 

 
 
MATÈRIES COMUNES 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques  
Grup: ATD  
Feines: Aquesta setmana acabarem la feina feta sobre problemes de percentatges, i 
començarem a introduir uns conceptes bàsics d’algebra. Podeu seguir les tasques 
proposades al classroom.  
 
 
Professor/a : Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques  
Grup: 2n D  
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant la resolució de problemes amb equacions i 
començarem a introduir els primers conceptes de funcions. Podeu seguir les tasques 
programades al classroom. 
 
 
Professor/a:Maria Gisbert 
Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2nA, B, C. 
Feines: Treball amb equacions de 2n grau.A la pàgina 125 del vostre llibre hi trobareu les 
activitats a.178, a.179 i per als més valents a.179. 
Es penjarà al classroom de cada grup el proper dilluns dia 20. 
Tipus i data de lliurament: dilluns dia 27 a les 10.00h del matí. 
 
 
Professor/a: Olga Trigo 

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

Feines: està tot el material al Classroom, us ho resumeixo: 
● Llegir pàgines de la 84 a 87 del llibre i els tres vídeos compartits.  
● Gravar un vídeo d’entre 2 i 5 minuts explicant com s’obté i es transforma la fusta.  

Tipus i data de lliurament: fins el 25 d’abril a les 14h. 
 
 
Professor/a: Anna Villar 
Matèria: Català 
Grup: 2n d’ESO A, B, C i D 
Feines: treball d’ortografia de g/j, ix/x, tg/tj, tx/ig i exercici d’expressions i frases fetes. 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de divendres dia 24 a les 20.00h 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Professor/a Sandra Ruiz 
Matèria: Castellà 
Grup: 2n d’ESO D 
Feines: Tema 6 

GRAMÁTICA 

 Leer atentamente las páginas 114 y 115 y hacer los ejercicios. 

 COMPETENCIAS BÁSICAS: Hacer las actividades 1, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de las páginas 116 y 
117. 

Tipus i data de lliurament:  lliurament via Classroom abans de diumenge a les 12h. 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Català 
Grup: ATD 

Feines: Tema 6 

S’adjunta document amb el mateix contingut del llibre, pels que no ho tenen a casa. 

Aquesta setmana han de llegir les 5 primeres pàgines. 

1.    L’apartat de literatura. Llegir, no s’ha de fer cap exercici. 

2.    Gramàtica: els complements del verb. 

- El complement directe. Llegir i mirar bé els exemples. Fer l’exercici 1 de la pàgina 4 

del document. 

- El complement indirecte. Llegir i mirar bé els exemples. Fer els exercicis 2 i 3 de les 

pàgines 4 i 5 del document. Fer els exercicis 32, 34, 38 i 39 de les pàgines 6 i 7 del 

document. 

Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de diumenge a les 12h. 
 
 
Professor/a: Aníbal Ledo 
Matèria: Llengua castellana 
Grup: 2n ESO ATD 
Feines: 
 
A lo largo de las próximas semanas os iré alternando una semana tres capítulos (unas 25 
págs.) del libro en PDF “Momo” de MICHAEL ENDE con sus actividades de comprensión 
correspondientes y la siguiente semana temas de lengua. Así espero que nadie descuide la 
lectura en lo que queda de curso y tal vez alguno de vosotros hasta se aficione un poquito 
más con este clásico de la literatura juvenil que no ha envejecido nada... 
 



 
 
Me las tendréis que responder en el ordenador y adjuntarlo en el google classroom que he 
creado de mi clase. 
Link del libro en PDF (totalmente gratuito, de todas formas lo descargaré en el classroom): 
   
www.lajetapride.com/IMG/pdf/momo.pdf 
 

Capítulo I: Una ciudad grande y una niña pequeña. 
 1.- ¿Qué diferencia ve el narrador entre los viejos tiempos y la actualidad en los hombres, 
las ciudades y, sobre todo, los teatros? 
 2.- ¿Dónde vivía Momo? ¿Cómo era físicamente y cómo iba vestida? 
3.- ¿Por qué Momo no quiere ir a un hospicio? 
4.- ¿Por qué los hombres y las mujeres que llegaron allí deciden dejarla vivir allí sola? ¿Qué 
fabrican para que estuviera más cómoda? ¿Qué hicieron para celebrar que Momo se instala 
en su casa? 

Capítulo II: Una cualidad poco común y una pelea muy común. 
 5.- ¿Por qué Momo cree que vive muy bien? 
6.- ¿Por qué la niña se hace imprescindible para la gente de los alrededores? ¿Qué 
expresión se acuña con su nombre? ¿Qué significaba? 
7.- ¿Qué casos resuelve Momo? 
8.- ¿Qué hacía Momo algunas noches? 

 
Capítulo III: Una tempestad de juego y una tormenta de verdad. 

9.- ¿Qué diferencia había en el juego de los niños cuando Momo no estaba y cuando Momo 
estaba? 
10.- En el juego del barco Argo, señala nombres de animales que se inventan los niños. 
¿Qué misión tiene el Argo? 
11.- Cuando terminan de jugar, ¿qué ha sucedido? 
 
Tipus i data de lliurament: Diumenge 26 d’abril pel Classroom o per mail al correu   
aledo@iesffg.cat 
 
 
 
Professor/a: Carme Foix        
 
Matèria: Castellà 
 
Grup: 2 ESO A/B/C 

Feines:  Para esta 5a semana de confinamiento tenéis que: 
 
1) Seguir la programación que os he colgado en Classroom  sobre la U6: 
 
2) Realizar las actividades de Sintaxis sobre las Oraciones impersonales y acabar, los que 
aún no lo hayáis hecho las actividades sobre el texto Emoticonos y Emojis. No olvides mirar 
el vídeo explicativo sobre la lección en mi canal de Youtube (Lengua Castellana CarmeFG) 
 

● Actividad de sintaxis sobre la oración simple: 
 
https://docs.google.com/document/d/1Pd6ntvdnXsM-VbvRp5WLsXUSrObgbdAlX1xgOv-
6RJQ/edit?usp=sharing 
 

● Actividad Emoticonos y Emojis: 
 

http://www.latejapride.com/IMG/pdf/momo.pdf
mailto:aledo@iesffg.cat
https://docs.google.com/document/d/1Pd6ntvdnXsM-VbvRp5WLsXUSrObgbdAlX1xgOv-6RJQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Pd6ntvdnXsM-VbvRp5WLsXUSrObgbdAlX1xgOv-6RJQ/edit?usp=sharing


 
 
https://docs.google.com/document/d/1aOSKPtWt-
Qn2_ZGH9Ml0olKf1hwRUt9_KuBqS5VP_cE/edit?usp=sharing 
 
Tipus i data de lliurament:  Tenéis toda la semana para hacer o acabar las actividades(están 
como ya sabéis programada en el Google Calendar de la clase). 
Las actividades debéis entregarlas vía Classroom. 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: María Martínez  
Matèria: Anglès 
Grup: 2n d’ESO C i  D 

Feines:  
1)Revisió de continguts: 
 -Paraules de pregunta 
 -Present simple i continuos 
2) Reading i exercicis online 
3) Listening i exercicis online 
 
Tipus i data de lliurament:  lliurament via Classroom abans de divendres a les 23:59. 
 
Professora: Ana González i Susana Báez 
Matèria: Anglès 
Curs: 2n d’ESO A i B 
 
Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 
  
1)      Vocabulary: Feelings & Emotions                                 
2)      NEW! Grammar: Comparatives 
            Oxford Premium: Mixed Ability worksheets 
3)      NEW! Listening & Writing: The Amazing Quarantine Date 

Tipus i data de lliurament: fins el 24/04/2020. Hi ha activitats que es poden corregir online en 
el mateix web, i d'altres tasques que heu de lliurar en els terminis indicats al Classroom. 

 Codis:Anglès 2n A: bbqwhit 
           Anglès 2n B: p7g7365 
 
 
Professora: Mª Carmen Lorente 
Matèria: Cultura i Valors  
Curs: 2n A/B/C i D  
Feines: Les podreu trobar al Google Classroom, els codis ón els següents:  

Cultura i valors 2n A: ulhzmee  
Cultura i valors 2n B: fdmsnsg 
Cultura i valors 2n C: bdi5xxn  

Cultura i valors 2n D: codi: ziug6gs  
Recordeu que a 2n B només han d’entrar els alumnes que fan cultura i valors 
Tipus i data lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. S’ha de fer la lectura del document sobre els drets humans i contestar les dues 
activitats. 

https://docs.google.com/document/d/1aOSKPtWt-Qn2_ZGH9Ml0olKf1hwRUt9_KuBqS5VP_cE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aOSKPtWt-Qn2_ZGH9Ml0olKf1hwRUt9_KuBqS5VP_cE/edit?usp=sharing


 
 
Professor/a: Rafael Libros 

Matèria: Música 
Curs: 2n A, B, C i D 

Feines: Podeu trobar la feina i les instruccions al Google Classroom de l’assignatura. 
 
 Resum: Aquesta setmana treballarem la música al cinema, dins del tema: La 
música i els mitjans de comunicació. Farem servir un llibre digital de l’editorial ecasals, per 
poder veure i escoltar molts fragments de pel.lícules. L’enllaç i instruccions es troben a la 
tasca de la setmana. Les activitats que proposa el llibre les farem amb un document google 
que s’inclourà a la tasca. 
 
Tipus i data de lliurament: Classroom abans de diumenge a les 20.00h 
 
 
Professor/a: Marc Vilaplana / Núria Domènech 
Matèria: Física i Química 
Grup: 2n A, B, C i D 

Feines: Podeu trobar la feina i les instruccions al Google Classroom de l’assignatura. 
Aquesta setmana treballarem la Força Pes. Tasques que cal fer: 

- Mirar el vídeo de teoria sobre la força pes, i prendre apunts del vídeo. 
- Fer el qüestionari (exercicis i problemes sobre la força pes) 
- Fer les pràctiques. Pràctica 1 “L’efecte de la gravetat”; Pràctica 2 “Un viatge 

espacial” 
Tipus i data de lliurament: Divendres 24 d’abril a les 18h 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 
Matèria: CIÈNCIES SOCIALS 
Grup: 2n A, B, C i D,  
Feines: Conèixer i aprendre les comunitats autònomes d’Espanya, les províncies i les 
capitals realitzant els 13 mapes interactius penjats al classroom de Socials. 
Tipus i data de lliurament: 24 d’abril a les 24 hores…. a jugar !!! 
 
 
Professor/a: Carles Bonsoms i Canet 
Matèria: EDUCACIÓ FÍSICA 
Grup: 2n A, B, C i D,  
Feines: Recuperem el REPTE FAMILIAR, com a feina recomenada en el període previ a la 
Setmana Santa. Cal fer les activitats A i B: Visionar els videos per veure les progressions 
dels elements proposats i fer un breu resum de cada vídeo. Està penjat al classroom 
Tipus i data de lliurament:  Lliurament mitjançant el classroom fins el 24 d’abril ales 23.59h 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professor/a: María Martínez i Sònia Vives  
Matèria: ERASMUS + 
Grup: 2n d’ESO 

Feines: Han de fer un guió explicatiu de 6-10 situacions diferents de la seva rutina diària en 
anglès.   
Tipus i data de lliurament:  lliurament via Classroom abans de diumenge a les 23:59. 
 
 



 
 
Professora: Miriam Ortiz  
Matèria: Informàtica  
Feines: Visualitzar un breu vídeo explicatiu de la pràctica del full de càlcul i realitzar la 
pràctica proposada. Al Google Classroom trobareu tot el material 
Tipus i data de lliurament: la data de lliurament serà fins el dia 27 d'Abril a través del 
classroom. 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 
Matèria: PIM 
Grup: 2n  
Feines: Repàs de matemàtiques: NOMBRES NATURALS 

1. Calcula el resultat d'aquestes operacions (treu primer els parèntesis): 

a) 63- (17- 8) = 

b) 15+ (20 - 3) -12+ 2 = 

c) 8 + 42- 6 -(12- 4) + 1 = 

d) 4 + 3 x 5 = 

e) [(24 : 3) : 8] x 4 = 

f) 10 : (3 + 7) + (10 - 4) x 5 = 

2.Un quiosc de premsa té 1300 diaris. Durant el matí ha venut 745 diaris i durant? 

l'horabaixa ha venut 546 mes. Quants diaris li queden al final del dia. 

3.En un concurs es reparteixen 230 videojocs entre 18 participants. Tots reben la 

mateixa quantitat. Quants en rep cada un dels participants? Quants videojocs 

queden sense repartir? 

4.Calcula el resultat d'aquestes operacions (recorda l’ordre de les operacions) : 

a) 25 - 4 x 3 - 10 : 5 = 

b) 20 - 15 + 5 x (7 + 2 x 4) = 

5. a) Arrodoneix a les unitats de miler el nombre 4.440. 

b) Arrodoneix a les centenes el nombre 8.793 

 
Tipus i data de lliurament: la data de lliurament serà fins el dia 24 d'Abril a través del 
classroom. 
 
 
 
 
 



 
 
Professora: Susana Báez 
Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 
  
Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 
  
1.   Konjugation im Präsens. Verben auf  -s, -β, -x, -z. 
2.   Hörverstehen: Teil 1 (Fit in Deutsch 1) 
  
Tipus i data de lliurament: fins el 24/04/2020. Heu de lliurar les tasques en els terminis 
indicats al Classroom. 
 
 
Professor: Cristina Lucerón 
Matèria: Francès 
Curs: 2n ESO 
Feines: 
Fer els següents exercicis del Module 4 del Google classroom: 

·         Les parties de la maison. Després de fer els dos primers exercicis, copiar el 
vocabulari de les parts de la casa al Portfolio i a continuació, seguir amb la resta 
d’exercicis. 

·         A més a més, aquells alumnes que s’animin, poden penjar una foto d’ells 
menjant crêpes! 

Codi de classe: 5gonlc3 
Tipus i data de lliurament: el 24 d'abril és l'últim dia per fer els exercicis. 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: RELIGIÓ 
Curs: 2n B 
Feines: Realitzar el qüestionari sobre el musical 33 penjat al classroom.  
Tipus i data de lliurament: 24 d’abril a les 24 hores 
 
Professora: Carmen Trulls 
Matèria: Geometry 
Curs : 2ESO 
Feines: Repàs general en anglès de conceptes bàsics de geometria. Desde la línia fins als 
polígons. Classificació de polígons. Càlcul d’àrees. Realitzar tasques penjades a la 
plataforma Google Classroom.S’haurà d’elaborar a més un glossary personal al llarg de tot 
el trimestre amb el vocabulari après. Així doncs, cada cap que s’entregui una tasca haurà de 
lliurar-se també el glossary fins el moment. 
 
Tipus i data de lliurament: Penjar en el Google Classroom les tasques realitzades amb el 
títol i formats adients. Data límit : dimecres 29 d’abril a les 21:00. 
 
 
Professor/a: Montse Casals 
Matèria: M’agrada llegir (llengua catalana) 
Grup: 2n d’ESO 

Feines: Entra al Google Classroom codi f5qwh77 i llegeix la introducció sobre aquesta 
matèria optativa.  A continuació, fes un text que parli sobre tu ( qui ets, com ets, què 
t’agrada, què et molesta…). Trobaràs les explicacions al Classroom. 
Tipus i data de lliurament: 26 d’abril 



 
 
 
Professora: Salvador Cervera 
Matèria: Informàtica  
Feines: Visualitzar uns vídeo explicatius de la pràctica de scratchl i realitzar la pràctica 
proposada. Al Google Classroom troben tot el material 
Tipus i data de lliurament: la data de lliurament serà fins el dia 17 de maig a través del 
classroom 
 
 


