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Pla de treball  5/8 de maig – 2n ESO 

 
 

**Aquesta setmana només afegeixen tasques noves les matèries de l’àmbit social i 

cientificotècnic. De la resta de matèries aprofiteu per acabar les tasques que teniu 

pendents. 
 
 

MATÈRIES COMUNES 
 
 
Professor/a: Maria Gisbert 

Matèria: Matemàtiques 
Grup: 2n A, B i C 
Feines: Seguim treballant amb equacions. 
-Equacions amb denominadors i parèntesi pàg. 120 llibre Matemàtiques.Act.a.167, a.168. 
-Equacions de segon grau incompletes, pàgina 124 llibre matemàtiques. Activitats a.176, 
a.177. 
Tipus i data de lliurament: dilluns 11 de maig.Es penjaran les solucions, dimarts 12 de 
maig. 
Per a l’alummnat que ha de recuperar alguna o totes dues avaluacions es penjarà, en el 
classroom, les tasques que caldrà fer. 
 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: ATD  
Feines: Aquesta setmana comencem a introduir uns conceptes bàsics d’àlgebra. Podeu 
seguir les tasques proposades al classroom.  
 
 
 
Professor/a : Fernando Mateu  

Matèria: Matemàtiques Grup: 2n D  
Feines: Aquesta setmana començarem a introduir els primers conceptes de funcions. 
Podeu seguir les tasques programades al classroom.  
 
 
 
Professora: Olga Trigo 

Matèria: Tecnologia 
Grups: 2n A, B, C i D 
Feines:  
● Completar un powerpoint sobre el paper (obtenció, transformació i impacte 
ambiental). 
● Respondre qüestionari sobre la fusta i el paper. 
Tipus i data de lliurament: fins el 9 de maig a les 14h a través del classroom. 
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Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: Ciències Socials 
Grup: 2n A, B, C i D 
Feines: Coneixem la DEMOGRAFIA 
1.- Buscar a l'enllaç CONCEPTES DE GEOGRAFIA la definició de DEMOGRAFIA: 
      - copiar-la, i  
      - anotar quants cicles demogràfics hi ha i com es diuen, i  
      - anotar quantes transicions demogràfiques hi ha i com es diuen 
2.-  Dibuixar a la llibreta el gràfic  de població al món i fer una REDACCIÓ  CURTA tot 
comparant la quantitat de població i la superfície de cada continent. (No oblidar-se de 
posar el marge, el títol i escriure amb bona lletra); i  
3.- Fer els testos números 4 i 5 sobre: 
      - demografia i urbanisme, i 
      - els sectors primari i secundari.  
Tipus i data de lliurament: divendres 8 de maig a les 20h  
 
 
Professora: Marc Vilaplana i Núria Domènech 

Matèria: Física i Química 
Grups: 2n A, B, C i D 
Feines:  
● Veure el vídeo sobre la relació entre les forces i el moviment 
● Fer el qüestionari sobre les forces 
● Fer les pràctiques proposades 
Tipus i data de lliurament: A través del Classroom, en la data indicada 
 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
 
Professor/a: Maky Caballero 

Matèria: RELIGIÓ  
Grup: 2n B 
Feines:  Veure el MUSICAL 33 sencer i contestar  el qüestionari de la guia didàctica adjunta  

penjada al google classroom.  
Tipus i data de lliurament: 8 de maig a les 20 h. 
 
 
 
Professor/a: Mª Carmen Lorente Álvarez 

Matèria: Cultura i Valors 
Grup:2n A, 2n B, 2n C i 2n D 
Feines: Llegir el document i contestar les dues activitats. El material es troba al classroom 
de la matèria. 

 2nA (codi: ulhzmee)  
 2nB (codi: fdmsnsg)  
2nC (codi: bdi5xxn)  
2nD (codi: ziug6gs)  

Tipus i data de lliurament: Seguir les indicacions del Classroom 
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Professora: Carmen Trulls 

Matèria: Geometry 
Grup: 2n ESO 
Feines: Conceptes bàsics de la Geometria plana: Línies, polígons, classificació de polígons 
i quadrilàters. Càlcul d'àrees i perímetres de quadrilàters. Inici del Glossary del curs. 
Visualització de dos vídeos i anàlisi del vocabulari utilitzat.Les tasques estan penjades i 
definides al Classroom de la classe. 
Tipus i data de lliurament:Via Classroom amb data límit diumenge 10 a les 23:59 
 
 

Professora: Miriam Ortiz  

Matèria: Informàtica  

Feines: Començarem a programar amb l’Scratch. Visualitzeu un vídeo explicatiu de 

com funciona l'Scratch i realitzeu la pràctica proposada amb l’ajuda d’un tutorial. Al 

Google Classroom trobareu tot el material. 

Tipus i data de lliurament: la data de lliurament serà fins el dia 18 de Maig a través 

del classroom  

 

 


