
Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat 

 

 

 

Pla de treball  27 / 30 abril – 2n ESO 

 
 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries de l’àmbit 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: ressenyes de confinament (recomanació per escrit/vídeo d’una pel·lícula o sèrie 
per veure durant el confinament). 
Tipus i data de lliurament: lliurament via Classroom abans de dilluns dia dimarts dia 4 de 
maig a les 20.00h 
 
Professores: Susana Báez, Ana González 

Matèria: Anglès 
Curs: 2n ESO A, B 
  
Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 
 

1. NEW! Grammar: Superlatives. 
2. Listening: My favourite country: comparatives and superlatives 
3. Writing: What is your favourite country? 
 

Tipus i data de lliurament: fins el 02/04/2020. 
 
 
Professor/a: María Martínez 

Matèria: Anglès 
Curs: 2n ESO C i D 
 
Feines: Les tasques explicades amb els enllaços es trobaran al Classroom 
  

1. NEW! Grammar: Mixed comparatives and superlatives 
2. Listening: My favourite country :comparatives and superlatives 
3. Writing: What is your favourite country? 

 
Tipus i data de lliurament: fins el 02/04/2020 abans de 23:59. 
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Professor/a: Carme Foix 

Matèria: Castellà 
Grup: 2on d’ESO (Grups A/B y C) 
Feines:  Para esta 6a semana de confinamiento tenéis que acabar aquellos que no lo 
hayáis hecho, la actividad que os subí  sobre las oraciones impersonales y realizar 3  
 
cuestionarios de 5 minutos cada uno sobre sintaxis y ortografía. Con esto, os recuerdo que 
ya hemos acabado  la U6 y empezaríamos la U/7 pasado el puente del 01 de mayo;) 
 

1) Realizar 2 cuestionarios sobre el CD/ CI  y otro sobre el CC. Repasa la infografía 
antes de hacerlo 

 
2) Realizar cuestionario de ortografía sobre el uso de la g y la j. No olvides mirar la 

infografía con la norma que adjunto al documento 
 
Tipus i data de lliurament:  Tenéis toda la semana para hacer o acabar las actividades(que 
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: Aníbal Ledo 

Matèria: Llengua castellana 
Grup: 2n d’ESO ATD 
Feines:  

PARTE A : Mira el siguiente video de parodia humorística de la historia de la Bella y la 
Bestia: 

https://youtu.be/5JA07af-_Qs 

Aviso: Esta versión no es como la del film de Disney y es más fiel a la versión de Gabrielle-
Suzanne Barbot de Villeneuve (luego mil veces modificada por la transmisión oral) y 
también hay otra muy famosa del escritor Jean Marie Le Prince de Beaumont, ambos 
autores del s. XVIII 

PARTE B:  Mira el esquema de teoría sobre el cuento (en el classroom, aunque lo puedes 
encontrar también en http://poeliteraria.blogspot.com/2017/04/secuenciacion-de-
actividades-el-cuento.html ) 

PARTE C:  Realiza el siguiente test interactivo en el tiempo indicado (tienes solo dos 
oportunidades!). Al final del test te saldrá una tabla con las respuestas correctas, que 
deberás copiar en el classroom. No hagas trampas!: https://www.educaplay.com/learning-
resources/2931076-sera_del_cuento.html 

 

https://docs.google.com/document/d/1Pd6ntvdnXsM-VbvRp5WLsXUSrObgbdAlX1xgOv-6RJQ/edit?usp=sharing
http://poeliteraria.blogspot.com/2017/04/secuenciacion-de-actividades-el-cuento.html
http://poeliteraria.blogspot.com/2017/04/secuenciacion-de-actividades-el-cuento.html
http://poeliteraria.blogspot.com/2017/04/secuenciacion-de-actividades-el-cuento.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2931076-sera_del_cuento.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2931076-sera_del_cuento.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2931076-sera_del_cuento.html
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Professor/a: Sandra Ruíz  

Matèria: Castellà 
Grup: 2on d’ESO (Grup D) 
Feines:  Para esta 6a semana de confinamiento tenéis que responder en el Classroom un 
formulario tipo test con preguntas de los apartados de gramática de los temas 5 (S.N) y 6 
(S.V.) 
Las personas que tienen alguna entrega pendiente, pueden acabarla y presentarla. 
 
Tipus i data de lliurament:  Sábado 2 de mayo. 

 
 
Professor/a: Sandra Ruíz  

Matèria: Català 
Grup: 2on d’ESO (Grup ATD) 
Feines:  Per aquesta 6a setmana de confinament heu d'acabar els exercicis del tema 6 
sobre els complements del verb i el present de subjuntiu que teniu al Classroom. 
Són exercicis molt senzills.  
Si teniu qualsevol dubte, escriviu un missatge. 
Les persones que teniu alguna entrega pendent, podeu acabar-la i presentar-la. 
 
Tipus i data de lliurament:  Dissabte 2 de maig. 
 
 
Professor/a: Rafael Libros 

Matèria: música 
Grup: 2n A,B,C i D 
Feines:  Per aquesta setmana continuem amb la música al cinema, s’han d’acabar les 
activitats propostes al llibre digital ecasals,com ja sabem. Igualment es posarà alguna 
activitat extra relacionada amb el tema en qüestió.  
 Les instruccions les podreu trobar al google classroom de l’assignatura. 
 Per a qualsevol dubte o aclaració contacteu amb el professor. 
  
Tipus i data de lliurament: via google classroom. 1 de Maig. 
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professora: Susana Báez 

Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 
 
 Feines: Trobareu les tasques al Classroom. 
 

1.       Konjugation im Präsens. Verben auf  -t, -d, -m, -n 
2.       Hörverstehen: Einheit 1. (Teil 2) 
3.       Leseverstehen: Einheit 1. (Teil 1) 

  
Tipus i data de lliurament: fins el 02/05/2020.  
 
 
Professor/a: Montse Casals 

Matèria: M’agrada llegir 
Grup: 2n d’ESO 

Feines: Aquesta setmana ens endinsarem en el gènere del diari personal, i ho farem llegint 
unes pàgines d’un dels diaris més coneguts a tot el món: el “Diari d’’Anna Franck”, la noia 
jueva que va haver-se d’amagar durant dos anys per intentar salvar la seva vida però que 
finalment va morir en un camp de concentració. 
Trobareu tota l’activitat ben explicada al classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Via classroom, com a màxim, el dia 3 de maig. 
 
 
Professor/a: María Martínez i Sònia Vives 

Matèria: ERASMUS+ 
Curs: 2n d’ESO 
 
Feines: Per aquesta setmana els alumnes han de fer un vídeo per explicar la rutina d’un 
dia en quarantena. Han treballat ja el guió de les diferents activitats que sortiran i a més 
també han treballat la pronunciació i l'entonació a través d’un podcast. 
Trobareu l’activitat millor explicada al classroom.  
Tipus i data de lliurament: Via classroom, fins al 03/05/2020 
 
Professor: Cristina Lucerón 

Matèria: Francès 
Curs: 2n ESO 
Feines: 
Fer els següents exercicis del Module 3 del Google classroom: 

-    A la carpeta “les parties de la maison II”, descarregar el fitxer word i fer les dues 
activitats. 

Codi de classe: 5gonlc3 
Tipus i data de lliurament: el 30 d’abril és l'últim dia per entregar l’activitat. 

 

 
 

 

 


