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

TASQUES DE LA SETMANA DEL 01/06 al 07/06

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

Llengua catalana

Llengua castellana

TASQUES

TERMINI

GRUPS ABCDE
Realitzar la feina que trobareu a:
https://sites.google.com/view/socialst
ercertrimestregallecs/2-eso

Tots els grups
Realitzar l’activitat de l’enllaç següent:
Activitat ANEM DE REBAIXES

Todos los grupos
Realizaremos la actividad siguiente:
¿Cómo nos expresamos?

8 de juny

6 de juny

5 de junio

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

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

Anglès

Grups: A, B, C, D.

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

Francès

Matemàtiques

Grup A, D.
Activitat explicada en l’enllaç següent:
tasca grup A i D
GRUP B,C.
MapesXtornar
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GRUP AD
5 de juny
GRUPS B,C
5 de juny

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.

Enviar correu al
professor de la
matèria.
GRUP AD i BC
Enviar al correu
de la professor de
la matèria.
GRUP E

Full d'informació a l’alumnat i famílies
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GRUP E:
Fes click en l’enllaç següent on
trobaràs la feina a fer:

GRUP E:
5-juny

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

Grup A:
TASCA 1: experiment del vaixell
Grup A
d’alumini.
5 de juny
TASCA 2: la làmpara de lava.
TASCA 3: activitats proposades S.BITS
EXPLIQUEM densitat
Física i Química

Grups B,C,D
Grups B,C,D:
7 de juny
Fes click en l’enllaç següent on
trobaràs la feina a fer:
http://www.insgallecs.cat/campus/cou Grup E
rse/view.php?id=245
8 de juny
Grup E:
06_Pràctica FQ_ESO2E_Densitat

Tecnologia

Realitzar el següent formulari

Els exercicis es
queden guardats
de forma online
- Comunicar-se
amb el professor
per correu
electrònic
Grup A
Correu electrònic
del professor
Grups B,C,D
- Els exercicis es
queden guardats
de forma online
- Comunicar-se
amb el correu
electrònic del
professor.
Grup E
Omplir una còpia
del document
Drive i compartirlo per correu
electrònic amb la
professora

15 de juny

A través del
formulari

Música

Feines música

5 de maig

Al correu del
vostre professor.
obert fins a
14.30h

Educació física

Feines EF

Veure Fitxa

Enviar correu al
professor/a de la
matèria.
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