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PLA DE TREBALL  

 

Curs: 2n d’ESO  
Setmana: del 9 a l’11 de desembre de 2020 

Curs: 2020/2021 
 

MATÈRIES COMUNES 

 

Matèria 

Professor/a 

Tasques 

Català 
Montserrat Cano 

Llegir pàg 141-146 i fer els exercicis 4.45, 4.46, 4.47 i 4.48 de la pàg. 
155. 
Estudiar els verbs (mode indicatiu, subjuntiu, imperatiu i formes no 
personals dels verbs) 

Castellà 
Maria Jesús Ruiz 

Actividades de ortografía de las páginas 60 y 61. 

Anglès 
Mònica Pinto 

-Sessió 1: Writing lesson (page 35: exercises 1-2-3-4) 
-Sessió 2: Grammar practice unit 3  
-Sessió 3: Culture 3 (page 115: exercises 1-2-3-4) 

Anglès 
Carles Piquer 

Text pag 31. Vocabulary Common verbs (p. 32). PAST SIMPLE (p. 33) 

Matemàtiques 
Sonia Estévez 

Entrega i correcció de l’examen trimestral.  

Polinomis: valor numèric, sumes, restes i oposats de polinomis, 

productes i divisions per monomis. 

Pàgina 94 i 95: a.141 fins a. 143, a.145 fins a a.147 

Matemàtiques 
Carme Trulls 

Problemes i exercicis de l’apartat “Percentatges” del tema 3. 

Ciències 
naturals 
Marc Vilaplana 
Núria Domènech 

Unitat “Mescles i substàncies pures” - Fer les activitats de l’Expliquem a 
la Plataforma Science Bits. 

Història 
Maky Caballero 

Llegir les pàgines 69-71 del llibre sobre l’origen de Catalunya i fer les 3 
primeres activitats de la pàgina 71. Copiar el breu text de la pàg. 73 
sobre l’origen del nom de Catalunya.  

Tecnologia 
Josep M. Hilari 

Tasques penjades al Classroom. 

Tecnologia 
Roger Siñol 

Fer les 4 primeres qüestions del formulari de google penjat dins la 
tasca “simulació de circuits elèctrics” en el google classroom 

Tecnologia 
Oscar Simón 

Iniciar lectura Tema 3 del llibre. 
Memoria del projecte. 
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EF 
Josep M. Ayuso 

Finalitzar les tasques del classroom. Enregistrar un video amb els 12 
exercicis dels salts de corda que es sàpiguen fer, i que s’indiquen en el 
document penjat al classroom. 

Valors/Religió 
Maky Caballero 

Valors: Continuar veient la pel·lícula “Mentiroso compulsivo” (A,B,D) 
2nC aquesta setmana no té classe, continuarem la peli la setmana 
següent 
Religió: Llegir el text sobre “El Nadal de Betlem” penjat al classroom i 
respondre les 4 activitats tot copiant-les a la llibreta de classe 
 

Música 
Júlia Camps 

- Gravació de la cançó de nadal (cada grup farà la que li 
correspongui) 

- Continuar treballant la cançó When I’m gone. Tots cantaran la 
cançó. A més, mentre canten, la gran majoria de la classe faran 
la base harmònica amb l’ukelele i 4 o 5 persones faran 
l’acompanyament rítmic amb el got . 

 
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Matemàtiques 
Sonia Estévez 

Sessió 1: 

Introducció a l’àlgebra  

https://www.youtube.com/watch?v=E0ltYOOQTC4 

Pàgina100: 4.1,4.2, 4.3, 4.4 

Sessió 2:  

Monomis: vocabulari ( coeficient, part literal, grau, valor numèric, m. 

semblants) 

Pàgina 100: 4.6 i 4.7 

 

Català 
M. Àngels 
Guillén 

Sinònims i antònims de la pàgina 137 a la 140 i els exercicis 35 i 37 de 
la pàgina 153. 
Recordatori del diccionari general i l’homonímia a les pàgines 64 i 65. 
Exercici 36 de la pàgina 78 i buscar quatre paraules al diccionari i 
assenyalar la categoria lèxica, les accepcions i els exemples. 

Castellà 
Carme Foix 

Empezamos Unidad 4 
1a sesión Lectura de un fragmento de Cyrano de Bergerac y su 
comprensión lectora. Características del teatro como género literario 
2a sesión. Ficha de gramática sobre los diferentes tipos de enunciados. 
Clases de oraciones y modalidad oracional. 
3a. sesión. El diálogo como tipología textual en el teatro y en la 
entrevista periodística. Lectura entrevista surrealista a un brócoli y 
realización de una entrevista a un objeto inanimado. (Personalización) 

https://www.youtube.com/watch?v=E0ltYOOQTC4
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MATÈRIES OPTATIVES 
 

FRANJA 1 

Matèria 
Professor/a 

Tasques 

Mediació 
M. Àngels Guillén 

Pàgines 6 i 7 del dossier, el servei de mediació i les etapes de la 
mediació. 

Geometry 
Carme Trulls 

Coneixement dels triangles. Tipologia,ja sigui segons els angles 
o segons els costats. Punts notables. Ampliació de vocabulari 
amb nous termes. 

Català 
Anna Villar 

Elaboració escrita d’una recepta de cuina seguint un model de 
recepta de Tiramisú. 

Francès 
Francesc Strino 

Només tindrem una hora, així que corregirem els deures i 
continuarem amb el futur proche i el passé composé.  

Alemany 
Susana Baez 

Nadal: Expressar desitjos i activitats relacionades amb el Nadal a 
Alemanya.  

Global Scholars 
Mar Martín/Montse 
Cano 

Tasques penjades al Classroom. 

 
 
 
 
 
 


