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

TASQUES DE LA SETMANA DEL 08/06 al 14/06

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

Anglès

FORMA DE
LLIURAMENT
Enviar al correu
de la professora
Grups: A
 , B
 , C
 , D
 , E
 .
de la matèria.
Informació a la
O compartir al
carpeta, a
Realitzar les tasques que trobareu a
drive compartit
cadascuna de
la carpeta de l’enllaç corresponent.
amb la professora
les tasques.
de la matèria.
TASQUES

TERMINI

Grups: A
 , B
 , C
 , D
 .

Informació a la Enviar correu al
carpeta, a
professor de la
Realitzar les tasques que trobareu a
cadascuna de
matèria.
la carpeta de l’enllaç corresponent.
les tasques.

Francès

Grup A:
tasca 1: el que pot surar, i el que
no
tasca 2: totes les activitats de la
pàgina 9 de l’EXPLIQUEM del tema
densitat de Science Bits.

Física i Química

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:
Pràctica 07_FQ_ESO2E_Flotabilitat

Grup A
tasca 1 Correu
electrònic del
professor
Grup A
12 de juny

Grups B,C,D
14 de juny
Grup E
15 de juny

El nostre departament T
 AMBÉ e
 t
convida a participar a “La ciutat
encantada”

Tecnologia

Seguir realitzant la tasca a través
del següent f ormulari

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

15 de juny

Grups B,C,D
- Els exercicis es
queden guardats
de forma online
- Comunicar-se
amb el correu
electrònic del
professor.
Grup E
Enviar respostes
a la professora,
per correu
electrònic

A través del
formulari

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

Música

15 de JUNY

Al correu del
vostre professor.
obert fins a
14.30h

Properamentus proposem un joc: un escape room. Es tracta de resoldre enigmes,
desxifrar codis, endevinar noms, etc, amb un objectiu:
Salvar la nostra ciutat.
Necessitem la vostra ajuda!
Amb pistes i paciència, entre d’altres, podeu arribar fins al final i passar una
estona divertida!
Què? Us atreviu a entrar a la Ciutat Encantada...?

ESCAPE ROOM LA CIUTAT ENCANTADA

Codi: 04imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 6

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