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Pla de treball  25/29 de maig – 2n ESO 

   

  

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

LINGÜÍSTIC I ARTÍSTIC. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que 

teniu pendents. 
 

MATÈRIES COMUNES 

  

Professor/a: Anna Villar 

Matèria: Català 
Grup: 2n d’ESO 
Feines: “Prepara el teu viatge per Catalunya”. La tasca consistirà a redactar un itinerari de 
viatge a partir d’unes instruccions.  
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de diumenge dia 31 de maig a 
les 20.00h 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Català 

Grup: ATD 

Feines:  Els Complements Circumstancials i formulari autoavaluatiu. 
Realitzar un vídeo per treballar l’expressió oral, on fareu un tour per l’estància de la vostra 
casa que vulgueu. 
Tipus i data de lliurament: 31 de maig via Classroom. 
 
Professor/a: Aníbal Ledo 

Matèria: Castellà ATD 
Grup: 2n d’ESO ATD 
Feines:  

Esta semana vamos a realizar una práctica basada en el blog, en este caso partiendo de la 
vivencia de un internauta (el autor del blog que te adjunto) que le escribe una conmovedora 
carta al anónimo propietario anterior del perro abandonado en la carretera que él adoptó 
hace tiempo. 

La puedes leer en este enlace: 

https://www.doblandotentaculos.com/2015/01/08/de-como-tu-perro-cambio-mi-vida/ 

Tu tarea consistirá en escribir otra carta similar, pero desde el punto de vista del perro 
(como si el perro pudiera hablar o escribir), explicando tu vida anterior con el amo cruel que 
te abandonó y el agradecimiento por la oportunidad que te han dado en tu nuevo hogar. 
Ánimo, casi todas las ideas te vendrán sugeridas por la propia historia que explica el autor 
del blog que acabas de leer, así que lo tienes fácil. Extensión requerida: aproximadamente 
una página. 

Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de diumenge dia 31 de maig a 
les 20.00h, al correu:  aledo@iesffg.cat 

https://www.doblandotentaculos.com/2015/01/08/de-como-tu-perro-cambio-mi-vida/
mailto:aledo@iesffg.cat
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Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Castellà 
Grup: 2on d’ESO (Grups A/B y C) 
Feines:  Esta 10a semana os propongo acabar las preguntas del libro que aplazamos y 
que como os dije cuenta un 50% de la nota. Además,para aquellos que os queden tareas 
pendientes de entrega(Taller de ortografía,U6 y U7) podéis entregarlas esta semana ya 
que la dedicaremos a resolver dudas, aclaraciones y sugerencias de cara a la evaluación 
trimestral. 
Tipus i data de lliurament: Si hay alguien que tiene problemas de acceso o cualquier otra 
duda, que me escriba al correo : cfoix@iesffg.cat 
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: Castellà 

Grup: 2n ESO Grup D 

Feines:  Los Complementos circunstanciales. Además realización de un formulario 
autoevaluativo de los conceptos claves estudiados.  
Tipus i data de lliurament: 31 de mayo via Classroom. 
 

Professores: Susana Báez, Ana González i María Martínez 

Matèria: Anglès 

Grups: 2n ESO A, B, C i D 

Feines: Trobareu les tasques al Classroom: 
- Internet search skills, reading & writing: Foodie Travel Guide 

Tipus i data de lliurament: fins al 29 de maig via Classroom. 
 

Professor/a: Rafael Libros 

Matèria: Música 

Grup: 2n A, B, C i D 

Feines: Música i tecnologia: L’enregistrament i reproducció del so.  
Farem servir un JClic de la història del so gravat. 
https://clic.xtec.cat/projects/sogravat/jclic.js/index.html. Les instruccions de la feina les 
trobareu al classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Classroom dia 31 de Maig 
 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 
Feines: Consolidació de la conjugació dels verbs en present.  
Tipus i data de lliurament:  Heu de lliurar les tasques en els terminis indicats al Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/sogravat/jclic.js/index.html
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Professor/a: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès  
Grup: 2n ESO 

Feines:   Realitzar la tasca final que trobareu al classroom. Llegir atentament les 
instruccions sobre què s’ha de fer i com s’ha de presentar.  
Tipus i data de lliurament: Entregar a través de classroom com a molt tard el divendres 29 
de maig.  
 
 
Professor/a: Sandra Ruiz 

Matèria: PIM 
Grup: 2n ESO  
Feines: Els temps verbals. Realitzar un formulari autoavaluatiu. 
Tipus i data de lliurament: 31 de maig via Classroom. 
 
 
Professora: María Martínez i Sònia Vives  

Matèria: Erasmus + Curs: 2n ESO  
Feines: Es farà un Meet el dimecres amb tots els alumnes on els expressaran com estan 
vivint aquesta situació i faren activitats/jocs relacionades amb el Mindfulness.  
Tipus i data de lliurament: El dimecres han d’estar connectats al Meet, si tenen qualsevol 
problema han de notificar-ho abans.  
 
 
Professor/a: Montse Casals 

Matèria: M’agrada llegir 

Grup: 2n OPT 

Feines: Busquem informació sobre Dolors Garcia Cornellà i escrivim l'esquema d'una 
proposta per al que podria ser la continuació de "Diumenge al matí al peu del salze", 
novel·la que heu llegit aquest curs. Més ben explicat al Classroom 
Tipus i data de lliurament: Classroom dia 31 de Maig 


