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RESUM D’ACTIVITATS VOLUNTÀRIES I NO AVALUABLES  

PER A L’ALUMNAT A CAUSA DEL TANCAMENT PER CORONAVIRUS 

 

ENSENYAMENT ACTIVITATS 
GES 2 Acabar els treballs pendents del 1r trimestre. 

Socials: Completar dossier pendent del 1r trimestre i estudiar els continguts 
del primer i segon trimestre. 

CPPAGM Matemàtiques: Acabar la fitxa de repàs i finalitzar els exercicis del dossier del 
tema de àrees i polígons. 
Socials: del nou dossier llegir de la pg 7 a la 12 i fer activitats pg 12 
Anglès Preparació Prova: fer activitats pg 20, 24,34,78 + revisar exàmens 
anys anteriors. (Vegeu també activitats curs Anglès 1) 
Català: Preparar diferents entrevistes (pàg 63) Envieu-me les entrevistes. 
Antònims i locucions (pàg 64) Utilitzar diccionari. Cohesió textual(Pàg 86, 87 i 
88). La descripció (pàg 89, 90, 91) Enviar-me les descripcions. 
Castellà: Terminar ejercicio 3 (pag 35). Léxico: Locuciones, refranes y frases 
hechas (pag 42, 43, 44,45). Examínate (pag 46, 47). 
 

CPPAGS Fer les activitats de proves d’accés d’anys anteriors de matemàtiques (quadre 
verd del final de cada tema) dels temes de trigonometria, vectors i recte 
Fer exàmens de les proves d'accés d'altres anys de llengua catalana, 
castellana i anglesa. I d'anglès llegir del llibre "Grammar"(pàgines 50, 62 i 65). 

ANGLÈS 1 Finish activities unit 5 ( book: pages 44,45,46,47 and 81). 

ANGLÈS 2 Activities: 10B; 11 -listening-; 12A -listening- i B; page 52 
13 A,B and C -Reading comprehension- page 53 
3, 4 and 5 A,B -listening- page 54 
Language practice UNIT6: All the exercises -pages 82 and 83- 
Modals of ability -this activity will be sent by e-mail- 

ANGLÈS 3 Activities: 1, 2 and 3 -Reading and writing- page 52 
4, 5 page 53 
7, 8 and 9 -write this roleplay in English- page 53 GRAMMAR 
1, 2 page 54 -listening task- 
“Grammar Quiz” Possessive adjectives, Pronouns subject and Object 
Pronouns -this activity will be sent by e-mail- 

CASTELLÀ 1 (A) Hacer las actividades del libro páginas 34 y 35 y leer páginas 36 y 40. 

CASTELLÀ 1 (B) Leer y hacer actividades del libro desde página 46 a 51. 



CASTELLÀ 2 Terminar actividades Lección 7 (libro pg 46 act 7, pg 47 act 12  + pg 32 act 5, 
pg 33 act 6) 
Repasar los tiempos verbales y la gramática vista hasta el momento (libreta + 
libro pg 71) 

CATALÀ 1 (A) 
Repassar els temes fets anteriorment a l’aula (la casa, el menjar, les 
botigues i la roba). 

Treballar les descripcions amb nosaltres mateixos, la nostra família i 
també amb les fotografies de les revistes. 
 

CATALÀ 1 (B) Acabar el dossier “Els vehicles” 

CATALÀ 2 Fer activitats 3 i 4 quadern de classe (pàg 53-54). Activitat 7 quadern ex. (pàg 
28). També podeu llegir una notícia i fer-ne el resum i comentari personal. 

CATALÀ 3 
Quadern exercicis: Expressió escrita: exercicis 7 i 8 (pàg 122) Enviar per 
correu 

Quadern exercicis: exercicis de repàs (pàg 123). exercicis 13 i 15 (pàg 124) 
16,17,18 (pàg 125) 
 

COMPETIC INICIAL Realitzar el projecte del curs 17-18 (només les parts treballades a classe, a 
mode de repàs) 

COMPETIC 1 Realitzar l’activitat proposada a la carpeta compartida del curs de Competic 1, 
a mode de repàs. 

COMPETIC 2 Realitzar el projecte del curs 17-18 (només les competències treballades a 
classe, a mode de repàs) 

COMPETIC 3 Realitzar el projecte del curs 17-18 de la competència C4 a mode de repàs 

 


