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RESUM D’ACTIVITATS VOLUNTÀRIES I NO AVALUABLES  

PER A L’ALUMNAT A CAUSA DEL TANCAMENT PER CORONAVIRUS 

SEGON LLIURAMENT 

 

ENSENYAMENT ACTIVITATS 
GES 2 - Matemàtiques III: Repassar exercicis de sistemes d’equacions amb 

substitució, igualació i reducció i exercicis d’equacions de segon grau. 
- Física: Repassar exercicis de caiguda lliure. 
- Matemàtiques IV: Fer una activitat d’estadística calculant totes les 

mesures de centralització i dispersió. Realitzar un diagrama de barres 
de freqüències absolutes. 

- Català 3: Finalitzar el dossier d’activitats del primer trimestre. 
- Geografia II:  llegir pg 31 i fer activitats 1 i 2. llegir pg 32 i fer activitats 

1, i 3 
- Castellà 3: Repasar características del texto argumentativo y realizar 

uno sobre la “Gestión de la crisis del coronavirus”. 
- Anglès 2: Realitzar activitats de repàs online de la pàgina web que us 

enviaré al correu. 

CPPAGM - Matemàtiques: entrar a la web 
http://www.milaifontanals.cat/examen/examen.htm i de la prova de 
l’any 2016 realitzar activitats 1, 3, 4 i 6. 

- Català: activitats complementàries: de la pàg 128 fins a la 136. 
- Castellà: actividades complementarias: pág 132, 133, 141, 146 y 147. 
- Socials: del nou dossier llegir de la pg 14 a la 16 i fer activitats 2 i 3 pg 

28  
- Anglès: Preparació Prova: fer activitats pg 52 + revisar exàmens anys 

anteriors. 
Envieu els exercicis realitzats al correu xtec del professor corresponent per a 
la seva correcció. 

CPPAGS - Matemàtiques: entrar a la web 
http://www.milaifontanals.cat/examen/examen.htm i de la prova de 
l’any 2016 realitzar activitats 2, 3, 4 i 5. Envieu els exercicis al correu 
xtec del professor per a la seva correcció. 

- Llengües:Enviar redaccions dels exàmens de català, castellà i anglès 
d'anys anteriors per correu electrònic. Català i castellà: repassar 
tipologia textual (text descriptiu, narratiu i argumentatiu), regles 
d'accentuació i complements verbals (funció sintàctica). English book: 
activities page 50 and 62 and study vocabulary and grammar summary 
page 57 and 69 . 

http://www.milaifontanals.cat/examen/examen.htm
http://www.milaifontanals.cat/examen/examen.htm


ANGLÈS 1 Repeat the songs: DISCO by Ottawan and Last Christmas by Wham 
BOOK: Read the Grammar Appendix (pages 89,90,91,92,93) and do the 
exercises. Answer Key (solucions) Dossier page 27 

ANGLÈS 2 In order to practice the English language in these days of confinement, I will 
send you by email a couple of web pages with a lot of interesting content. 
Here you will find a lot of resources to practice at your own pace in these days 
of confinement. Non-evaluable activities. See you after Easter! 

ANGLÈS 3 In order to practice the English language in these days of confinement, I will 
send you by email a couple of web pages with a lot of interesting content. 
Here you will find a lot of resources to practice at your own pace in these days 
of confinement. Non-evaluable activities. See you after Easter! 

CASTELLÀ 1 (A) Del libro  hacer actividades páginas 37, 38 y 39 y página 41. También repasar 
el presente  (unidad 4,7 y 8).  

CASTELLÀ 1 (B) De libro repasar el presente y hacer actividades (unidad 4, 7 y 8). 

CASTELLÀ 2 Terminar: 
  
Actividades pendientes Fichas 12-03-2020 
Actividades pendientes Lección 7 
Repasar los tiempos verbales y la gramática vista hasta el momento (libreta + 
libro pg 71) 

CATALÀ 1 (A) Unitat 3 dossier de classe: Tema 3.1 “el cos” 

CATALÀ 1 (B) Repassar el dossier de “La casa” i realitzar l’activitat 38 de la pàgina 17.  
Repassar el dossier de “El menjar” i realitzar activitat 28 de la pàgina 17. 

CATALÀ 2 Repassar verbs en present. Conjuga 10 verbs en present sobre les teves 
rutines diàries, per exemple MENJAR, jo menjo, tu menges… 
Escriu un petit diari sobre el teu dia a dia durant 1 setmana (3 o 4 línies per 
dia) 

CATALÀ 3 Quadern d’exercicis: pàg 111,112, 113,114 i 126. 

COMPETIC INICIAL Realitzar l’activitat “El meu cantant/grup preferit”. Trobareu l’enunciat al vostre 
correu electrònic. 

COMPETIC 1 Realitzar la TASCA 1 i TASCA 2, únicament les parts que sabeu fer, del 
projecte de l’any 2017/18 a mode de repàs. Trobareu l’enunciat i els arxius 
necessaris a la vostra carpeta del curs al Drive. 

COMPETIC 2 Repàs del document pdf de teoria del Mòdul 6: Gràfics i realitzar la Pràctica 6: 
Gràfics desigualtat de gènere, on haureu de realitzar els gràfics que millor 
s’adaptin al tipus de dades plantejades. Realitzar la TASCA 2 (corresponent a 
la part del Calc) del projecte del curs passat 2018/19. Ho trobareu tot al 
Moodle del curs. 

COMPETIC 3 Activitat de repàs dels coneixements bàsics de full de càlcul. Trobareu 
l’activitat a la vostra carpeta del curs al Drive. 

 


