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PLA DE TREBALL  

 
Curs: 2n d’ESO  
Setmana: del 16 al 20 de NOVEMBRE 

Curs: 2020/2021 

 

MATÈRIES COMUNES 

 

Matèria 

Professor/a 

Tasques 

Català 
Montserrat 
Cano 

Repassar les categories lèxiques, exercicis p. 150 Ex. 3.35, 3.36 i 3.37 
visualitzar video “les llengües romàniques i respondre el qüestionari (tot 
penjat al classroom). 

Castellà 
Maria Jesús 
Ruiz 

Hacer la actividad 8 de la página 50. 
Hacer un resumen de la página 5’: La poesía”. 
Podéis ir repasando las actividades de esta unidad sobre los poemas de 
las páginas 46 y 47 porque entrarán en el próximo examen. 

Anglès 
Mònica Pinto 

2nA 
-Sessió 1: Writing lesson (page 25: exs.1-2-3-4-5) 
-Sessió 2: Vocabulary lesson (page 28: exs.1-2-3) 
-Sessió 3: Vocabulary lesson (page 29: exs.4-5-6) 
-Sessió 4: Grammar practice 
2nB 
-Sessió 1: Vocabulary lesson (page 28: exs.1-2-3) 
-Sessió 2: Vocabulary lesson (page 29: exs.4-5-6) 
-Sessió 3: TEST UNIT 2 
-Sessió 4: Grammar practice 
 

Anglès 
Carles Piquer 

Tasques penjades al Classroom.  

Matemàtiques 
LSonia 
Estévez 

Sessió 1: 
Suma i resta de monomis 
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4 
Pàgina 92: a.134 fins a.136. 
Sessió 2:  
Activitat de la setmana de la ciència.  
Sessió 3:  
Multiplicació i divisió de monomis.  
https://www.youtube.com/watch?v=LdzyooK7qEw&t=152s 
Pàgina 93: a.137  fins a. 140 
Sessió 4: 
Realització d’exercicis d’operacions amb monomis. 
Pàgina 101: 4.16 i 4.17 

Matemàtiques 
Carme Trulls 

Tasques penjades al Classroom.  

https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=LdzyooK7qEw&t=152s
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Ciències 
naturals 
Marc Vilaplana 

Tasques penjades al Classroom.  

Ciències 
naturals 
Núria 
Domènech 

Estem treballant la unitat “Un món de partícules”, que es pot seguir a 
través de la plataforma Science Bits o en el llibre en paper. Les tasques a 
realitzar són llegir i resumir l’apartat “Expliquem” i fer les activitats 
encerclades. 

Història 
Maky 
Caballero 

Fer el resum de les arts, les lletres i les ciències i els avenços científics i 
tècnics d’Al-andalus (pàgs 40-41 del llibre de text) i fer els exercicis 3 i 4 . 
Fer l’esquema de les característiques de l’arquitectura andalusí, dibuixar 
els 4 tipus d’arcs i anotar els noms de 3 edificis històrics, un de cada 
etapa (pàgs 42-43) 
Llegir el text de “La importància de l’agricultura” (pàg.45) i contestar les 
preguntes del costat sense copiar-les però fent una redacció amb les 
respostes. 

Tecnologia 
Josep M. Hilari 

Activitat de connexió de components 
Test de preparació per l'exàmen 
Tot està al classroom 

Tecnologia 
Roger Siñol 

Llegir la presentació “Resistències elèctriques” del Classroom i fer els 
exercicis 1, 2 i 3 de la presentació 

EF 
Josep M. 
Ayuso 

Tasques penjades al Classroom.  

Valors/Religió 
Maky 
Caballero 

Llegir les 10 primeres pàgines del llibre CONEGUEM LA CATEDRAL i fer 
les activitats corresponents. 

Música 
Júlia Camps 

Tasques penjades al Classroom.  

 
 

MATÈRIES OPTATIVES 

 

FRANJA 1 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Mediació 
M. Àngels 
Guillén 

Tasques penjades al Classroom.  

Geometry 
Carme Trulls 

Tasques penjades al Classroom.  
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Català 
Anna Villar 

Presentació de l’optativa (treball sobre un tema diferent cada setmana). 
Inici del primer tema: introducció als microrelats: què són i exemples. 

Informàtica 
Òscar Simon 

Tasques penjades al Classroom.  

Francès 
Francesc Strino 

Acabarem de veure el documental “ Sur le Chemin de l’école” 
repassarem les diferències entre les descripcions de les habitacions i 
els dibuixos que han fet i penjat a l’aula. Si tenim temps, començaríem 
el mòdul 2.  

Alemany 
Susana Baez 

Tasques penjades al Classroom.  

Global Scholars 
Mar 
Martín/Montse 
Cano 

Omplir graella “what do we consume?” penjada al classroom i al 
workbook (unit 2) 

 
 
 
 
 
 
 


