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Pla de treball  5/8 de maig – 2n BTX 

 
 

MATÈRIES COMUNES 

 
Professor: Georgina Martínez 

Matèria: Llengua catalana 
Grup: 2n de Batxillerat 
Feines: Redacció i exercicis de repàs. 
Penjaré les tasques de la recuperació del 2n trimestre 
Tipus i Data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. 
 
 
Professor/a: María Jesús Ruiz 

Matèria: Castellà 
Feines: Cuestionario sobre la lectura obligatoria Lazarillo de Tormes. Ejercicios de repaso 
de distintos tipos de subordinadas. 
Tipus i data de lliurament: vía Moodle en las fechas indicadas. 
 
 
Professor: Maria Rosa Ena  

Matèria: Llengua anglesa 
Grup: 2n de Batxillerat 
Feines: Les tasques les mateixes que les de la setmana passada. 
Tipus i Data de lliurament: Via Classroom, 8 maig. 
 

 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Hª de la filosofia 
Grup: 2n de Batxillerat 
Feines: Realitzar les tasques que podreu llegir al Google Classroom de la matèria. 
Tipus i Data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. 

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. Classes virtuals: dilluns d’11h a 12h i dijous 

de 12h a 13h. 

Tipus i data de lliurament: he prorrogat el termini d’entrega de l’eix cronològic, donat que molts 

de vosaltres encara no l’heu fet. Nova data de lliurament: dimarts 5 de maig. Heu de ser 

conscients que aquestes tasques són avaluables i, per tant, us heu de responsabilitzar en fer-

les en els terminis indicats! 
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MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
 
Professor/a: Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques  
Grup: 2n Batx  
Feines: Ja estan penjades en el classroom les feines de recuperació de la primera i segona 
avaluació. Ja està penjada en el classroom les dates de recuperació extraordinària de 1r 
de batx  de matemàtiques 
Aquesta setmana començarem a fer exercicis del tema Rectes i plans a l’espai. 
Treballarem les equacions de les rectes i els plans a l’espai, punts alineats i coplanaris i 
vectors perpendiculars a un pla. Podeu seguir les activitats programades en el classroom 
 
 
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.  
 
 
Professora: Jéssica Barreda  

Matèria: CTMA  
Grup: 2n Btx  
Feines: Activitat relacionades amb els recursos energètics. Instruccions Google Classroom.  
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques a través del Classroom en els terminis 
indicats. 
 
 
Professora: Rosa Suñer 

Matèria: Dibuix Tècnic II 
Grup: 2n  Batxillerat A i B 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu al Google Classroom de la matèria. 
Tipus i data de lliurament: Enviar les tasques (realitzar dues peces amb Axonomètric i dos 
problemes de Geometria) a través del Google Classroom en els terminis indicats (11 de 
maig). 
 
 
Professor: Òscar Simón 

Matèria: Tecnologia Industrial II 
Tasca: Estudiar per una pràctica d’examen que farem el dilluns proper. La tasca  s’ha 
comentat personalment a l’alumnat mitjançant una classe virtual via Discord 
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Professor/a: Marc Vilaplana 

Matèria: Química 2 
Grup: 2n B 
Feines: 

●  Acabarem amb l’estudi de les reaccions redox, veient la influència de l’electròlisi. 
● Dimarts es penjarà el vídeo explicatiu, i les activitats. 

Tipus i data de lliurament: Diumenge 10 de maig. 
 
 
Professor/a: Núria Domènech 

Matèria: Física 2 
Grup: 2n B 
Feines: Aquesta setmana treballarem l’apartat de física nuclear. Haureu de mirar els vídeos 
explicatius i fer les activitats proposades. Farem classes virtuals per a resoldre els dubtes 
que tingueu. També veureu que us penjaré les activitats de recuperació de la 1a i la 2a 
avaluació. 
Tipus i data de lliurament: Els terminis indicats al Google Classroom per a cada tasca. 
 
 
 
 

MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 

 

 
Professora: Maite Torroja 

Matèria: LLatí II 
Feines: Esquema-resum de les respostes a preguntes de temes d’urbanisme, extretes 
d'exàmens de les PAU. Temes ja estudiats que són un repàs i reforç per a la selectivitat. 
Llegir les indicacions i pautes al Classroom. 
Traducció guiada de la professora a classe a través del meet. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Data final el 8 de maig. 
 
 
Professora: Maite Torroja. 

Matèria: Grec II 
Feines: Exercici d’etimologia que s’adjunta. Repàs dels fulls amb etimologies que ja tenen, 
però que es torna a adjuntar al Classroom. 
Traducció guiada de la professora a classe a través del meet. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom. Data final el 8 de maig. 
 
 
Professor: Paco Coronado 

Matèria: Sociologia 
Grup: 2n Batx 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu a Google Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. 
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Professor/a: Esperanza Pérez 

Matèria: Economia de l’Empresa II 
Feines: Vídeoconferència sobre el tema 11. Correcció conjunta de la tasca de la setmana 
anterior.  
Tipus i data de lliurament: Classroom. Divendres 8.5.2020 a les 13:30 
 
 
Professor/a: Carmina Rodríguez Lara 

Matèria: Geografia 
Feines: Veure els vídeo penjat a Classroom sobre el tema de la ciutats i les seves 
problemàtiques, i contestar els exercicis relacionats amb el tema. 
Tipus i data de lliurament:  11 de maig via classroom 
 
 
Professor/a: Ana Belén Reyes Moreno 

Matèria: MAtemàtiques aplicades 
Feines:Treballarem la resolució de problemes de sistemes d’equacions amb matrius. 
Tipus i data de lliurament:Veure indicacions al classroom. 
 
 
Professora: Sònia Vives 

Matèria: Anàlisi musical 
Grup: 2n Batx 
Feines: Realitzar les tasques que trobareu a Google Classroom. 
Tipus i data de lliurament: Via Classroom en els terminis indicats. Important el seguiment 
de calendari de les recuperacions/pujar nota per la nota final. 
 
 
Professora: Azucena Povill Espinós 

Matèria: Història de l’Art  

Feines: Seguir els materials i els vídeos que vaig penjant al Google Classroom i fer el 

comentari de l’obra:  Els primers freds de Miquel Blay. Classe virtual: Dimecres de 10h a 12h.  

Tipus i data de lliurament: Format: .doc, .docx, .odt a lliurar abans del dilluns 4 de maig. 

 


