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Pla de treball  27/30 abril – 2n BTX 

 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
Professor/a: Georgina Martínez 

Matèria: Llengua catalana 
Grup: 2n BTX 

Feines: Redacció text narratiu i Exercici d’identificació de Subordinades 
Tipus i data de lliurament: Divendres 8 de maig 
 
 
Professor/a: María Jesús Ruiz 

Matèria: Llengua castellana 
Grup:  2n Batx 

Feines: Estudio de las oraciones subordinadas con las formas no personales del verbo y 
del uso correcto del gerundio a partir de la ficha colgada en Moodle. Ejercicios de 
subordinadas. La ficha de ejercicios debe realizarse a ordenador. Seguir la lectura del 
Lazarillo de Tormes. 
Tipus i data de lliurament: Entrega a través de la plataforma Moodle en las fechas 
indicadas. 
 
 
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: divendres 8 de maig 
 
 
Professor/a: Paco Coronado 

Matèria: Hª de la filosofia 
Grup: 2n Btx 
Feines: Repassar, contrastar i entregar prova de JS Mill segons les instruccions donades. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom, fins 4 maig, 12h. 
 
 
Professor/a: Azucena Povill Espinós 

Matèria: Història  
Grup: 2n BTX 

Feines: Treballem el tema La dictadura franquista. Al Classroom trobareu la presentació 
del tema i diferents recursos. A més a més, i seguint la dinàmica habitual, aniré facilitant 
video explicacions dels diferents punts de la presentació. Tasca: fer un eix cronològic del 
tema anterior, recollint les etapes històriques i els principals esdeveniments del període. 
Classe virtual: dilluns d’11h a 12h. 
Tipus i data de lliurament: el format de l’eix ha de ser VERTICAL i ha de recollir etapes, 
fets i noms dels personatges implicats. Si voleu tenir més nota, podeu afegir causes i 
conseqüències dels fets (de manera molt sintètica). Un consell per que sigui més útil a 
l’hora d’estudiar, és que distingiu la informació amb colors, d’aquesta manera és molt més 
visual i entenedor per vosaltres. Data: dijous 30 de maig. 
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MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
Professor/a: Fernando Mateu 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2n Btx 
Feines: Aquesta setmana acabaren els problemes relacionats amb el producte escalar i 
farem el producte mixt. Per ùltim comencem a treballar un nou tema, Rectes i plans a 
l’espai. Podeu seguir les activitats programades en el classroom. 
 
 
 
Professora: Jéssica Barreda 

Matèria: CTMA 
Grup: 2n Btx 
Feines: Activitat relacionades amb els recursos de la geosfera i l’edafosfera. Instruccions Google 

Classroom. 
Tipus i data de lliurament: 3 de maig 
 
 
 
Professora: Núria Domènech 

Matèria: Física II 
Feines: Fer les activitats sobre relativitat i preparar la prova de la setmana que ve. 
Dates i tipus de lliurament: Dimarts 28 entrega d’exercicis de relativitat i classe de dubtes a 
les 12h. Dijous a les 12h farem la prova de quàntica + relativitat. 
 
Professor/a: Marc Vilaplana  

Matèria: Química 2  
Grup:  2n B  
Feines:  

● Seguirem amb l’estudi de les reaccions redox, veient la influència que tenen en les 
piles i la corrosió. 
● Dilluns es penjarà el vídeo explicatiu, i les activitats. 

Tipus i data de lliurament: Dimarts 5 de maig. 
 

 
 
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. 
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Professora: ROSA SUÑER            Per qualsevol dubte:   rsuner2@xtec.cat 

Matèria: DIBUIX TÈCNIC 
Curs: 2 BATXILLERAT 
Feines:  Setmana 6  (del 27 abril-4 maig) 
Tipus i data de lliurament: Dimarts 4 MAIG  per mitjà del CLASSROOM 
Deures: 
Acabar tots els problemes que s’han proposat al llarg d’aquestes darreres setmanes i que 
s’informen més extensament en l’apartat d’Informació i deures Setmana 6 i lliurar-los en 
l’apartat Exercicis  Setmanes del ClassRoom. Recordem que el codi per accedir-hi és:  
jsndbhu. 
Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament!!! 
 

 

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 

 

 
Professor/a: Ana Belén Reyes  

Matèria: Matemàtiques Aplicades 
Grup: 2n Batxillerat 
Feines: Aquesta setmana continuarem treballant els sistemes d'equacions amb matrius. 
Tipus i data de lliurament: Les indicacions estan al Classroom.  
 

 
Professor/a: Maite Torroja 

Matèria: Llatí II 
Grup: 2n batxillerat A 

Feines: Exercicis de traducció de tres oracions. Exercici sobre la religió romana, a partir del 
document que es presenta. Exercici sobre llatinismes ja estudiats. 
Tipus i data de lliurament: Classroom. Dia 4 de maig. 
 
 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: Grec II 
Grup: 2n batxillerat A. 

Feines: Llengua i gramàtica: repàs de forma interactiva de les declinacions i formes 
verbals estudiades. Els links dels webs estan al Classroom. Traducció: Anàlisi i traducció 
de les oracions lliurades en document anterior. 
Tipus i data de lliurament: 4 de maig 
 
 
Professora: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia d’empresa II 
Grup: 2n Btx A 
Feines: Activitat de repàs sobre el tema del creixement intern i extern 
Data de lliurament: Via classroom 04/05/2020 
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Professora: Carmina Rodríguez 

Matèria: Geografia 
Feines: Taller de geografia. Descriure tipus de plans 
Tipus i data de lliurament: 4 de maig de 2020 via classroom 
 
 
Professora: Azucena Povill 

Matèria: Història de l’Art 
Feines: Seguir els materials i els vídeos que vaig penjant al Google Classroom i fer el 
comentari de les obres: La vicaria de Marià Fortuny i Déjuner sur l’herbe d’Edouart Manet. 
Classe virtual: Dimecres de 10h a 12h 
Tipus i data de lliurament: Format .doc, .docx, .odt a lliurar dimarts 28 abril. 
 

 
 
 
 
Professor/a: Paco Coronado 

Matèria: Sociologia 
Grup: 2n Btx A 
Feines: Exercicis tema 13” Pensament, conducta i influència social”( Instruccions a 
Classroom) 
Tipus i data de Lliurament: Via Classroom, fins 4 de maig. 

 
Professora: Sònia Vives 

Matèria: Anàlisi musical 
Feines: Seguir els materials i els vídeos que vaig penjant al Google Classroom i fer el 
qüestionari sobre l’obra de Wagner. 
Classe virtual: Dijous 30 d’abril de 11:00-11:30 
 

 
 


