ACTIVITATS EN PERÍODE DE CONFINAMENT DEL 3R TRIMESTRE
NIVELL: 2n ESO

TASQUES DE LA SETMANA DEL 27/04/20

Davant qualsevol dubte consulteu amb el professor de la matèria a través del seu correu electrònic.
Recordeu que també podeu fer consultes al tutor/a referents a organització de tasques, gestió del
temps...
ÀREA

Llengua catalana

Llengua castellana

TASQUES

TERMINI

Realitzar l’activitat FEM UN CÒMIC que
trobareu a l’enllaç següent:
FEM UN CÒMIC

03/05/2020

Para todos los grupos:
Acabar faenas pendientes:
dossieres de lectura propuestos al
comienzo del confinamiento y
“El diario personal” propuesto la semana 03/05/2020
pasada.
http://www.insgallecs.cat/campus/pluginfile.php/1
9872/mod_resource/content/1/2ESO%20ESO%20
%20Diario%20personal.pdf

Grups: A
 , B
 , C
 , D
 , E
 .
Anglès

Realitzar les tasques que trobareu a la
carpeta de l’enllaç corresponent.

Matemàtiques
Els alumnes que
han de recuperar
algun trimestre el
professor/a es
posarà en
contacte amb
l’alumnat.

Clica l’enllaç següent on trobaràs els
exercicis a fer:
GRUP A:
https://drive.google.com/file/d/1Y1_ylDk
koe-IoYBRxEIuYWyaL4lcLlaC/view?usp=
sharing
GRUP D:
https://drive.google.com/file/d/123T_zm
pvQWLEl5E1En9q1lqxFw49NS7e/view?us
p=sharing

Informació a
la carpeta, a
cadascuna de
les tasques.

GRUP ADE
3 de maig
GRUP BC
1 de maig

FORMA DE
LLIURAMENT
2A 2B
Enviar al correu o al
Classroom de la
professora de la
matèria.
2C
Enviar al correu de
la professora de la
matèria.
2D 2E
Penjar document a
la carpeta del drive
“Fem un còmic”
2A enviar a
Classroom
2B,2C,2E, 2D,
Enviar por c orreo
al professor de la
matèria.

Enviar al correu de
la professora de la
matèria.
O compartir al
drive compartit
amb la professora
de la matèria.
GRUP AD:
Enviar mail a la
professora de la
matèria.

GRUP BC
Enviar mail al
professor de la
matèria

GRUP B i C:
FinsOnPodremPassejar
Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

Full d'informació a l’alumnat i famílies
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Pàgina 1 de 3

GRUP E
- Els exercicis es
queden guardats de
forma online.
- Per a
comunicar-se amb
el professor de la
matèria.

GRUP E:
http://www.insgallecs.cat/campus/cours
e/view.php?id=193

Física i Química

Grup A: tasca 1: informe del bot de la
pilota (professor enviarà video i
instruccions). Tasca 2: activitats tema
ENERGY de S. Bits (professor indicarà
quines).
Grups B,C,D: Fes click en l’enllaç
següent on trobaràs la feina a fer:
http://www.insgallecs.cat/campus/course
/view.php?id=245
Grup E:
01_FQ_ESO2E_Energia_formes i
definició
https://drive.google.com/file/d/12U9sYuX
9-tQCrpdvK1drycQNpYHw3oQk/view?u
sp=sharing
Grups:ABCDE

Tecnologia

Realitzar la tasca que trobareu al
següent enllaç:

Grup A: 30
abril

Grup A: Informe
del bot per correu
electrònic al
professor de la
matèria.

Grups B,C,D: Grups B,C,D: Per a
3 de maig
comunicar-se amb
el professor:
Grup E: 4 de de la matèria.
maig

11 de maig

Grup E: Enviar
correu electrònic al
professor de la
matèria.
Enviar correu a la
vostra professora
de tecnologia.

http://ves.cat/ett0
Grups:ABCD
Cliqueu aquí

Educació física

📜
2- Tasca 2: 📜
 : Diari actiu saludable
Cliqueu aquí🎬.per veure vídeo
presentació

1-Tasca 1  : Qüestionari Google
(veure instruccions en aquest document)

Grups:ABCDE
Realitzar la tasca que trobareu si
cliqueu aquí:

🎸

Música

Realitzar les tasques que trobareu a la
carpeta de l’enllaç corresponent.

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

Tasca 2:
omplir cada
dia i lliurar al
final

4 maig

Grups: A
 . B
 , C
 , D
 .
Francès

Tasca 1: 30
d’abril

Informació a
la carpeta, a
cadascuna de
les tasques.

Enviar correu al
professor de la
matèria.

Enviar correu al
professor de la
matèria.
Enviar correu al
professor de la
matèria.

Full d'informació a l’alumnat i famílies
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès
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👇

Cliqueu aquí :   per veure el v
 ídeo
de Presentació Tasques
Segon:
Opt. Educació
Física

Feu un video de 2’ de la secció:”Entrena
a casa” de la Presentació. Heu de gravar 5 maig
aquest vídeo en mode: time lapse
(velocitat ràpida). Envieu al vostre
professor/a indicant el vostre
nom/grup/curs.

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

Enviar correu a la
professora de la
matèria.

Full d'informació a l’alumnat i famílies
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès
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