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Pla de treball del 14 al 17 d’abril - 2n ESO 

 
MATÈRIES COMUNES 

 
ATENCIÓ La majoria dels professors estan fent servir Google Classroom, us han anat afegint al 

llarg de la setmana, reviseu quina matèria us falta i introduïu el codi del vostre grup. Recordeu que 
heu de fer servir el correu corporatiu del centre acabat en @iesffg.cat 

 
 
Professora: Anna Villar 
Matèria: Llengua Catalana 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data de lliurament: ho trobareu al Classroom.  
Feines:  

● Dictats en línia  
● Introducció del Complement Directe.  

 
Català 2n A: algqprh  
Català 2n B: 64h7lqv  
Català 2n C: jfupnie   

Català 2n D: hoo2tgf  
 
 
Professora: Sandra Ruiz 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: 2n (alumnes d'ATD). 
Tipus i data lliurament: ho podreu trobar al classroom que ha fet la professora. 
Feines: la Sandra on us penjarà les tasques al Classroom.  
Codi del classroom: zsoyzcu 

  

 
Professora: Carme Foix 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n A/B i C 
Tipus i data de lliurament:Es penjarà calendari acadèmic avaluatiu i tasques noves dels móduls 
pertinents a través de Classroom, a partir del 14 d'abril,després de vacances de setmana santa. 
Feines: les activitats  programades al Classroom són les següents: 
 
Entregar Ficha Sujeto y Predicado juntament amb Formulari Google. D'altra banda,han d'entregar la 
part del diari setmanal de confinament i preparar l'examen de lectura prescriptiva del Secreto del 
galeón mitjançant les preguntes sobre la lectura que els he deixat. 
 
 
Codi del classroom (el mateix per A, B i C): z3hbtpm 
 
 
Professora: Sandra Ruiz 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n D (alumnes que no fan ATD) 
Tipus i data lliurament: a través del Classroom. 
Feines: la Sandra us penjarà les tasques al Classroom. Treball dels temps verbals. 
Codi del classroom: fnoto6i 
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Professor: Aníbal Ledo 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n ATD 
Tipus i data lliurament: es faran les activitats i s’entregaran al correu del profesor (aledo@xtec.cat) 

Feines: Clicar en el siguiente enlace de la unidad 7 de este libro de texto digital:  
 
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1998046_c116694826__Comunicacion.php 
 
1) Leer la teoría (págs. 3 y 4). 
2) Copiar y pegar la tabla de la página 3  con la estructura del texto argumentativo. 
3) Hacer las actividades 1, 2 , 3 y 4 de la página 3 
4) Redacción (15-20 líneas). Instrucciones:   
Escribe un texto argumentativo de 15-20 líneas en el que trates de convencer a unos extraterrestres 
para que no invadan nuestro planeta. Utiliza los elementos lingüísticos estudiados en esta lección y, 
al menos, tres tipos distintos de argumentos. 
El primer párrafo puede ser una introducción explicando la reacción que ha provocado en los 
humanos el descubrir que nos visitan en sus platillos volantes, por ejemplo... 
5) Ejercicio 1 de la página 4, sobre este video que os adjunto de youtube "El mejor comercial del 
mundo 2014": 
 https://www.youtube.com/watch?v=5WvSrUpv_Jw 
 
Si tenéis cualquier duda, estoy disponible como siempre en el correo del insti:   aledo@iesffg.cat 
 

Os ruego que lo hagáis en vuestro ordenador porque no tenemos medios para corregir vuestras 
libretas en papel, salvo el de las engorrosas fotos que algunos me mandáis y que cuestan tanto de 
entender...  Es preferible así, en digital, porque además este libro de la editorial MAC GRAW HILL 
que os estoy pasando en los enlaces cada semana permite copiar y pegar las preguntas y así las 
puedo ver y corregir con agilidad desde mi casa hasta que acabe este largo confinamiento. 
Un abrazo a tod@s 
Aníbal 

 

 Professora: Maky Caballero 
Matèria: Socials 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: estaran al Classroom. 
 
 Socials 2n A: cgyuksr 
 Socials 2n B: 724v24e 
 Socials 2n C: kageoc2 
 Socials 2n D: kkkatft 

 
Professora: Mª Carmen Lorente 
Matèria: Cultura i Valors 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis indicats. 
Feines: les podreu trobar al Google Classroom, els codis ón els següents: 
 

Cultura i valors 2n A: ulhzmee 
Cultura i valors 2n B: fdmsnsg0 
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. 
 
Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat 

https://www.blinklearning.com/Cursos/c1998046_c116694826__Comunicacion.php
https://www.youtube.com/watch?v=5WvSrUpv_Jw
mailto:mloren35@iesffg.cat
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Professors: Marc Vilaplana i Núria Domènech 
Matèria: Física i Química 
Curs: 2n ESO 
 
Feines: Començarem a treballar un tema nou de física: "Les forces". Haureu de veure un vídeo, 
contestar un qüestionari i fer uns exercicis.  
Teniu tota la informació de la tasca al Google Classroom de la matèria. 
També us explicarem com ens organitzarem a partir d'ara i com ho farem per a resoldre els dubtes, 
estigueu atents! 
Data de lliurament: Es lliuraran al classroom en els terminis establerts al Google Classroom. 
 
 
Professora: Maria Gisbert 
Matèria: Matemàtiques 
Curs: 2n A/B i C 
Feines i data de lliurament: estaran les feines al classroom. 
 

Matemàtiques 2nA: qk6cteg 
Matemàtiques 2nB: f5pc3o2 
Matemàtiques 2nC: yfwjfkj 

 
 
Professor: Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques 
Curs: 2n D i ATD 
Tipus i data lliurament: les tasques estaran al Classroom. 
Feines: estaran al classroom. El codi per poder accedir-hi és: 
 Matemàtiques 2n D: ybyiqeu 
 
 
Professora: Olga Trigo 
Matèria: Tecnologia 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: es farà al Classroom, us donaré fins el 3 d’abril per fer-la i corregir les 
anteriors.  
Feines noves: comencem un tema nou: “4. La producció industrial” la trobareu al Google 
Classroom. 
 

● La producció artesanal i industrial.  
● Lectura impresora 3D. 
● Qüestionari. 

 

 
Professores: Anaª González, María Martínez i Susana Báez 
Matèria: Anglès 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data de lliurament: fins el 17/04/2020 
Feines: Feines: Trobareu les tasques a fer al Classroom. Recordeu que a partir d'aquesta setmana les 
tasques són avaluables. 
 

1. REVISION WORK 
2. NEW! Reading: Nasreddin Goes Shopping 
3. NEW! Listening: Shopping for clothes 
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Tipus i data de lliurament: 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. 
____________________________________________________________________ 

 
 
Tipus i data de lliurament:  
 
Des del mateix web es poden corregir les activitats online.  
 

Anglès 2n A: bbqwhit 
Anglès 2n B: p7g7365 
Anglès 2n C:qft65mx 
Anglès 2n D: 4vazmsq 

 
 
Professor: Rafael Libros 
Matèria: Música 
Curs: 2n A/B/C i D 
Feines: 
Tota la informació de les tasques es trobaran al GoogleClassrrom de la matèria de música. Per a 
qualsevol dubte o consulta podeu escriure al professor mitjançant el correu corporatiu del centre: 
rlibros@iesffg.cat. Els codis dels grups són els següents: 
 

Música 2n A: abk37hs 
Música 2nB: fuw4234 
Música 2n C: ttacss3 
Música 2nD: ngboim5 

 
 
 
Professor: Carles Bonsoms 
Matèria: Educació Física 
Curs:  2n A/B/C i D 
Data i tipus de lliurament: teniu dues setmanes per realitzar-les, i s’envien al correu del professor 
(cbonsoms@xtec.cat) 
 
Feines:  
 

Us vull proposar un repte familiar! 

Teniu tres setmanes per a treballar els següents elements: el salt del peix, rondada, vertical de 

mans/tombarella endavant, tombarella enrere i vertical de cap. Alguns ja els hem treballat a classe. 

Haureu de proposar una coregrafia, amb música, inventada per vosaltres. Podreu arrodonir la 

vostra feina amb un espectacular VÍDEO!! 

 

QUÈ HAIG DE FER? 

A. Visionar els videos per veure les progressions dels elements propossats: el salt del peix, 

rondada, vertical de mans/tombarella endavant, tombarella enrere i vertical de cap. 

B. Fer un breu resum de cada vídeo analitzant el material que cal, les ajudes, els passos a seguir, 

etc.C. Posar en pràctica, en la mesura de les vostres possibilitats, les progressions que s'indiquen 

en el vídeo: 

● Fer un breu escalfament: còrrer al lloc, saltar la corda, fer abdominals, fer flexions, 
desplaçaments laterals al lloc... Utilitzeu la vostra imaginació!! 

mailto:rlibros@iesffg.cat
mailto:cbonsoms@xtec.cat
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● Fer espai a casa: enretirar algún moble (sense desmuntar-la!), o utilitzar la terrassa, el 

balcó o el terrat si és possible. 
● Començar a treballar per dominar (en la mesura de les vostres possibilitats) els elements 

proposats. Podeu demanar ajuda a les persones que estiguin amb vosaltres: mare, pare, 
germanes o germanes, etc.... Cal socialitzar el treball i repartir les tasques per tal d'assolir 
el repte! Utilitzeu la vostra creativitat per aconseguir una superfície de treball adient per a 
la pràctica de les vostres sessions: matalassets, tovalloles, mantes, etc. 

D. Cal fer un Diari de Treball (DT) de cada sessió que feu. 
E. Crear una coreografia, amb música, d'una progressió inventada per vosaltres. També hi podreu 
afegir girs en l'eix vertical...  
F. Fer un vídeo de la coreografia  
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb mi per correu... 
 
Molta sort i molts encerts!! 
 
1.Progressió peix-rondada-vertical/tombarella endavant 
2.Progressió tombarella enrere 
3.1.Progressió vertical de cap: Part I 
3.2.Progressió vertical de cap: Part II 
3.3.Progressió vertical de cap: Part III 
 
 
  

https://youtu.be/qDXSJBHOml4
https://youtu.be/daiDiClb22g
https://youtu.be/OI_UWvrcCdY
https://youtu.be/WNjGuNJpNgI
https://youtu.be/DSjJPhRMTnI
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professora: Cristina Lucerón 
Matèria: Francés 
Feines: Fer els següents exercicis del Module 1 del Google classroom: 

● Les verbes “JOUER” et “FAIRE” 
● Sports et loisirs 

Tipus i data de lliurament: a través el Classroom fins divendres 17 d’abril. 

Codi de la classe: 5gonlc3 

 
Professora: Míriam Ortiz 
Matèria: Informàtica 
Feines: Respondre a un qüestionari, visualitzar un video introductori al excel i realitzar una pràctica 
en excel. Al Google Classroom trobareu tot el material 
Tipus i data de lliurament: la data de lliurament serà el dia 20 d'Abril a través del classroom.  
Codi de la classe: w5qm7yx 

  
Professora: Gisela Chebabi 
Matèria: Mecànica de la bicicleta 
Tipus i data d'entrega: a través del Classroom 
Feines: estaran al classroom 
Codi de l’aula de classroom: 2fzoiun 
 
 
Professora: Susana Báez 
Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 
Feines: Aquesta setmana trobareu les següents tasques al Classroom: 
 
Quizlet: Wiederholung der Wörter zum Thema "Freizeit" und “das Präsens”. 
 
Tipus i data de lliurament: Des del mateix web es poden corregir les activitats online.  
Codi del Classroom d’Alemany: exa4owf 
 


