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

TASQUES DE LA SETMANA DEL

18/05/20

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

Ciències Socials

TASQUES

TERMINI

GRUPS ABCDE
Realitzar la feina que trobareu a:
https://sites.google.com/view/socialsterce
25 de maig
rtrimestregallecs/2-eso

Llengua catalana
L’alumnat que ha de
recuperar el 1r i/o el
2n trimestre rebrà un
correu del seu
professorat amb les
activitats adjuntades i
les indicacions
oportunes.

Llengua
castellana

Tots els grups
Realitzar l’activitat FEM TURISME PER
MOLLET que trobareu a l’enllaç següent:
Activitat FEM TURISME PER MOLLET

Todos los grupos.
Seguimos con la segunda parte de la
investigación sobre:
¿Qué pasó el día que nací?

22 de maig

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

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

GRUP AD:
fem un kahoot
Matemàtiques

GRUPS BC
22 de maig

GRUP E:
Fes click en l’enllaç següent on trobaràs
la feina a fer:

Versió: 6

Informació a
la carpeta, a
cadascuna de
les tasques.

GRUPS AD
22maig

GRUP B i C:  Fer la tasca setmana
passada. Us recordo enllaç
Escape_room

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat

23 de maig

GRUP E
17 maig

FORMA DE
LLIURAMENT
Enviar per mail al
professor/a de la
matèria.
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
Enviar al profesor
de la materia:
Ferran: A
Alfonso: B,C,E
Xavier Barrios:D
Enviar al correu de
la professora de la
matèria.
O compartir al
drive compartit
amb la professora
de la matèria.
GRUPS AD:
Enviar per mail a
Annabel Puy
GRUPS BC
Resoldre escape, i
un cop arribat al
final clicar ENVIAR.
GRUP E

Full d'informació a l’alumnat i famílies
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès
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- Els exercicis es
queden guardats de
forma online
- Comunicar-se
amb el professor
per correu
electrònic

http://www.insgallecs.cat/campus/course
/view.php?id=193

Grup A: Retornar
TASCA 1 per correu
Grup A:
electrònic al
22 de maig
professor.
Grups B,C,D: Els
exercicis es queden
Grups B,C,D: guardats de forma
24 de maig
online.
Grups B,C,D: F
 es click en l’enllaç
Comunicar-se amb
següent on trobaràs la feina a fer:
el correu electrònic
http://www.insgallecs.cat/campus/course
del professor.
/view.php?id=245
Grup E:
Grup E: R
 esultat
25 de maig
del test d’avaluació
Grup E:
per correu
0
 4_FQ_ESO2E_Energia nuclear
electrònic
Grup A. Tasca 1: guió de determinació
de la densitat de líquids (s’envia per
correu a l’alumnat)
Tasca 2: Fer les activitats de l’apartat
EXPLOREM del tema “massa, volum,
densitat” de Science Bits

Física i Química

Grups:ABCDE
Tecnologia

Seguir realitzant la tasca que trobareu en
el següent enllaç:

25 de maig

Enviar per correu a
la vostra professora
de tecnologia.

http://ves.cat/etS7
Grups:ABCD

Educació física

Feines explicades a la següent
presentació (malabars)

29 de maig

ACTIVITAT 4 EF
Realitza la tasca que trobareu en l’enllaç
següent:
Música

22 de maig

Feines música
Grups: A
 , B
 , C
 , D
 .

Francès

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

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

Informació a
la carpeta, a
cadascuna de
les tasques.

Enviar correu al
professor de la
matèria.(amb nom i
cognoms+grup)

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

Pàgina 2 de 3

Opt. Educació
Física

Feines explicades a la següent
presentació (malabars).
A
 CTIVITAT 4 EF

29 de maig

Enviar correu a la
professora de la
matèria.

PLA LECTOR
La realització
d’aquesta activitat
permet recuperar
l’assignatura a
l’alumnat que la té
suspesa i millorar la
nota, a l’alumnat que
la té aprovada.

Grups A,B,C,D,E
Realitzar l’activitat EL MEU DIARI DE
24 de maig
LECTURA que trobareu a l’enllaç següent:
Activitat EL MEU DIARI DE LECTURA

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

Enviar-la per correu
electrònic al teu
professorat de Pla
Lector.

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