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LLENGUA CATALANA 

Expressions col·loquials per corregir 

Per tal de realitzar aquests exercicis de correcció cal que accediu a la pàgina 
http://esadir.cat/ 

Formes col·loquials no genuïnes. Com ho diries correctament?  

1. anem per una nova trucada  

2. com dius?  

3. com no!  

4. em fa pal  

5. ens veiem  

6. és xungo  

7. faltaria més!  

8. ja et val!  

9. larguem-nos  

10. menys mal  

11. només hi ha que veure-la  

12. què m’estàs dient?  

13. què va! 

14. a lo bèstia  

15.. a que sí?  

16. a tope  

17. al loro  

18. (aquella noia) allà on la veus  

19. amb rintitín  

20. aquí i allà  

21. arribo en dos minuts  

22. baixar les escales  

 

http://esadir.cat/


  

 

Locucions i frases fetes  

Si diem: “en Joanot i la Maria van de bracet”, “en Jordi camina de puntetes” hem fet 

unes expressions que s’anomenen “locucions”. També, quan diem d’algú que “ha ficat 

els peus a la galleda” no volem pas dir que hagi agafat una galleda plena d’aigua i s’hi  

hagi ficat de peus. Sinó que volem dir que ha fet un disbarat, que s’ha confós, o cosa  

per l’estil, si fa no fa: igual com seria fer un disbarat de ficar-se de peus en una galleda 

amb aigua. El fet és que això ho hem dit en un sentit figurat.  

Busqueu al diccionari les locucions de sentit figurat que corresponguin a cada 

una d’aquestes explicacions:  (pots consultar DIEC2 o bé descarregar-te l’aplicació 

gratuïta “DIEC2”) 

- ficar els peus a la galleda:  

- prendre part en la conversa:  

- fer un disbarat:  

- tenir molta pràctica en una cosa:  

- fer anar els diners com l’aigua:  

- fer malbé els plans:  

- tenir la mà trencada:  

- aixafar la guitarra:  

- tirar de veta:  

- tocar el dos:  

- ficar cullerada:  

- a cau d’orella:  

- de bracet:  

- a peu coix:  

- a les palpentes:  

- de puntetes:  

- a coll-i-be:  

- de bat a bat:  

- de gom a gom: 

 



Tria la resposta correcta. 

1. Fer anys i panys  

1. Ser l'aniversari d'algú o d'algun esdeveniment  

2. Fer molt, molt de temps que ha esdevingut una cosa  

3. Ser traçut en les feines manuals  

4. Fer embolics  

2. No tocar quarts ni hores  

1. No tenir en compte que el temps passa inexorablement  

2. Arribar tard  

3. No tenir el cap clar  

4. No gosar tocar res per por a trencar-ho  

3. Fer dissabte  

1. Fer festa cada dissabte  

2. Fer neteja general  

3. Fer disbarats  

4. Desentendre's d'un tema d'interès general  

4. Tenir el cap a tres quarts de quinze  

1. Badar, estar distret  

2. Tenir la ment centrada en un tema únic  

3. Ser alt  

4. Tenir capacitat mental per fer càlculs aritmètics  

5. Fer-hi l'agost  

1. Fer vacances  

2. Enredar algú  

3. Fer la vista grossa 

4. Fer un bon negoci, treure'n un bon benefici  

6. Ser la setmana dels tres dijous  

1. Ser prevista, una cosa, de cara al futur  

2. Pertànyer a un temps remot  

3. No haver-hi cap festa laboral entre setmana  

4. Mai  

 

 

 



  

7. Fer Pasqua abans de Rams  

1. Ser molt inquiet, sobretot pel que fa a les celebracions  

2. Ser despistat pel que fa a les dates  

3. Fer tard  

4. Esperar un fill abans de casar-se  

8. Durar de Nadal a Sant Esteve  

1. Durar tot un any  

2. Durar poc  

3. Durar mig any  

4. Ser etern  

9. Fer calendaris  

1. Editar obres de poca envergadura  

2. Fer ganyotes  

3. Fer càlculs, previsions de futur  

4. Fer-se vell  

10. Demanar quart i ajuda  

1. Demanar socors  

2. Demanar propina  

3. Demanar augment de sou  

4. Ser educat per demanar l'hora, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLENGUA CASTELLANA 

 

Mensaje para mis alumnos del Tapiró a raíz del coronavirus  

Cuando un alumno te envía varios correos y te dice: profe, ¿por qué no respondes a los 

mensajes que te envío?, he sido de los primeros en enviarte la redacción y, en cambio, a los 

demás les respondes en media hora. 

Es entonces cuando sientes la llamada ancestral de escuchar entre líneas… Tu cuerpo se pone 

en alerta y un sentimiento que sale del corazón te invade, porque ves que, ese vailet, a pesar 

de su valentía necesita ser tenido en cuenta, que lo acompañen. 

Los profesores a menudo relatamos e invitamos a contar historias, anécdotas y relatos 

a los estudiantes. No solo para mejorar sus competencias lingüísticas sino también para 

acompañarlos en sus exploraciones. 

Los seres humanos no solo somos competitivos como solemos pensar a veces, también 

somos SOLIDARIOS y COOPERATIVOS y, en los momentos como los que estamos viviendo, de 

pandemia viral y emocional es cuando nos damos cuenta que la especie solo puede vencer si 

trabajamos juntos, si cuidamos de nuestros semejantes y reconfortamos a nuestros amigos, 

abuelos… pues ese es el “aquí y ahora” que nos toca vivir. 

Los docentes tenemos una profesión y una misión de ayuda. Una de nuestras mejores 

herramientas es el relato. Tal vez os suene muy espiritual, pero os aseguro que es uno de los 

mejores vehículos comunicativos. Es por eso, que os invito a participar conjuntamente de lo 

que será nuestro relato de confinamiento del que estoy segura saldrán maravillas. 

 

 

  

  

ACTIVIDAD/PROPUESTA 

 

Estimados alumnos, el objetivo de esta propuesta tiene dos partes. La primera consistirá en 

realizar un VIDEO de tres minutos en el que expliquéis vuestra vivencia sobre el 

CONFINIMIENTO del COVID19 de la manera más sencilla y clara; por ejemplo os podéis 

preguntar cómo estáis gestionando vuestras emociones, es decir, estáis aburridos, de buen 

humor, de mal humar, no tenéis miedo, sí tenéis miedo, cuándo se terminará el confinamiento 

etc.  Es decir, todo aquello que os provoque una curiosidad o una inquietud. Pensad que no 

todo es negativo y, que es MUY IMPORTANTE para vosotros mantener una ACTITUD 

POSITIVA. El video lo podéis colgar en el classroom, no obstante, si alguien solo dispone del 



  

soporte del móvil que me envíe un correo (silvia.jimenez@tapiro.cat) y se ponga en contacto 

conmigo, encontraremos otra vía, desde el móvil se pueden hacer muchas cosas. Cuando haya 

recibido los vídeos os diré en que consiste la segunda parte. Ánimo y cuidaros mucho. 

 

 

ACORDAROS TODOS DE VISITAR EL GOOGLE CLASSROOM DONDE TENÉIS TODAS LAS 

ACTIVIDADES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGLISH HOMEWORK                                                                       2N ESO A, B, C, D 

 

 Remember we are dealing with unit 5 WHAT'S THE WEATHER LIKE? in the English book. 
1.1. Study all the vocabulary related to the weather and natural disasters 
1.2 Remember the structure of PAST SIMPLE & PAST CONTINUOUS tenses: 
 

 
1.3. Copy and do the following exercises on your notebook: 

 
a) Write the sentences in the past continuous in negative and interrogative forms:    
-EXAMPLE: Mr Brown was writing an email 

Mr Brown wasn´t writing an email 

Was Mr Brown writing an email?  Yes, he was 

         -Sam and Peter were doing their homework 

-Amy was sending a text message 

-Grandad was listening to music 

-They were watching a film on television 

-I was having a shower yesterday at 10am 

-It was raining yesterday all afternoon 

-They were playing football yesterday at this time 



  

 
b) Complete the sentences using the past continuous form of the verbs in 
brackets:                
1   …………………………….... (you/have) dinner at seven o’clock last night? 

2   I ………………………...................... (walk) the dog when it started to rain. 
3   They …………………...............................(do) their homework yesterday evening. 
4   John ………………….............................................. (sleep) when I arrived. 
5   ……………………. ..........(your parents/work) yesterday at eight o’clock? 

 

          c) Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous:   
 

     1 A: ……………… (you/go) to the cinema with Ann last weekend? 
     2 My sister ………………. (play) the piano at 10 o’clock yesterday. 
     3   I    ………………… (watch) TV when you ………………. (call) me last night 
     4   I ............................. (watch) the match on TV when the phone ........................ (ring). 
     5   What ......................................(you/do) yesterday at 10 o´clock? 
     6 We ...................... (walk) in the park when it ...................... (start) to rain. 
     7 I ........................ (finish) my homework, ........................ (listen) to some music and then             

I ........................ (go) to bed. 
 

d) Circle the mistake and correct it:             
 

    1    Gregory was sleeping when the alarm was starting ringing   WRONG:  started 
2    Bill and Sarah played in the garden when Sarah´s mum called them for dinner. 
3    Claire was dancing at her friend´s house when the earthquake was starting 
4    Jim was watching a marathon in the street when a man was taking her bag and left 
5    While we were preparing for the party, we were hearing a noise at the door 
 

e) Complete the sentences with your own ideas. Use past s. or past cont.:            

1      I was cooking in the kitchen when the telephone rang  
2      Sam and Jane were ....................................................................at 18h yesterday 
3      At 4pm yesterday, I was ........................................when ........................................ 
4      Last Friday, I ................................................................ when it started to snow 
5      What …………………you …………………………last night at 11pm? 

 

 
VOCABULARY unit 5 

 

f) Which word doesn´t belong? 

 
1.   Cool  -   cold  -  hot  -  icy 
2.   dry  -  rainy  -  snowy – wet 
3.   foggy  -  cloudy  -  stormy  -  sunny 
4.   warm  -  snowy  -  sunny  -  hot 
5.   stormy – rainy  - sunny  -  cold   
 
 

 

 

 



 
g) Write the name of the disaster next to each definition:   
 

1. When there isn´t any rain for a long time: .............................................................. 

2. When the houses move and the ground starts breaking: ..................................... 

3. When it rains for a long time and there is too much water in the rivers: …………… 

4. Snow covering the mountains and it can cause an accident: ............................... 

5. It is similar to a hurricane but it is much more dangerous:  …………………. 

6. Similar to number 2, but it starts in the ocean: ……………………. 

 

READING EXERCISE 

 Read the story and put the events in the correct order:     
  

The Day the Earth Moved 
It was Tuesday, 28th September, 1992. Tony Adams was in Maths class at Parkfield Primary School. 
All the students in his class were sitting at their desks and waiting for their teacher to enter the classroom. 
Some students were reading their books while others were chatting with their friends. When his teacher, 
Mr Robertson, arrived, everyone stopped talking. 
Suddenly, Tony heard a loud noise and felt the earth move around him. He shouted ‘Earthquake!’ 
Everyone started screaming and running towards the door when Mr Robertson told them to get under 
their desks. Tony was terrified. He could hear Suzanne, his best friend, crying, so he reached out and 
held her hand. 
Around a minute later, the classroom stopped moving and everyone was quiet. Mr Robertson told the 
students that it was safe, so they all stood up. There were books all over the floor but no one was injured.  
Moments later, all the students walked out into the playground. Tony felt so relieved that no one was hurt 
and that the earthquake wasn’t serious. It was a scary day for everyone. 
 

--------Mr Robertson entered the classroom. 
--------Tony felt the earthquake starting. 
--------Tony reached out to his friend. 
--------Tony saw the damage of the earthquake. 
--------The students got up from under their desks. 
--------The students waited for their teacher to arrive. 
--------The students ran towards the classroom door. 
--------The teacher told the students to get under their desks. 
--------The room stopped shaking. 
--------The students went out to the playground 
 

1.5 Write these sentences into questions and negatives (past simple): 

You had a burger with chips 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

They bought two pens at the newsagent´s 

……………………………………………………………………………………………………………. 



  

 

I went to the zoo last weekend 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

He saw two animals at home 

……………………………………………………………………………………………………… 

We read the newspaper yesterday 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

They swam 200 metres in the sea 

…………………………………………………………………………………………………………… 

I flew yesterday to New York 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I wrote two comics last Sunday 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.6. WRITINGS 

 
You have to write two compositions on your notebook  or send them to 
eva.margalef@tapiro.cat (2n A) or to rosa.catalan@tapiro.cat (2n B, C, D) 
          

1. Write about your daily routine during this confinement. What do you usually do 
every day? What are you doing right now?? (use present simple and present 
continuous) 

 

       2. Write about the last series or film you watched yesterday, last week… (use past         
simple and past continuous). Explain what it was about, characters… 

 

1.7 The idea is that you don't forget English and still practice it these days: 
a) watch your favourite series or films in English or with English subtitles 
b) listen to English music 
c) read in English  
d) play video games in English 
 

1.8 VISIT THESE WEB PAGES!!!! If you can…(lots of different types of activities): 

 
https://agendaweb.org/verbs/past-continuous-past-simple-exercises.html 
https://lingua.com/es/ingles/lectura/  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/webs-para-aprender-ingles-en-secundaria/ 
http://www.edu365.cat/eso/angles/index.html 
 

TAKE CARE AND WE HOPE TO SEE YOU VERY SOON!! 

 

mailto:eva.margalef@tapiro.cat
mailto:rosa.catalan@tapiro.cat
https://agendaweb.org/verbs/past-continuous-past-simple-exercises.html
https://lingua.com/es/ingles/lectura/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/webs-para-aprender-ingles-en-secundaria/
http://www.edu365.cat/eso/angles/index.html


 
 

 

MATEMÀTIQUES 

 

«ELS INFINITS SALTS DE LA GRANOTA» 
 

 

 
► PLANTEJAMENT: 

 
Imaginem que una granota fa un salt, i recorre un metre. Després en fa un altre i, com 

que està cansada, recorre la meitat de distància (mig metre). Torna a saltar de bell nou, i un altre 

cop el cansament li permet botar només la meitat del salt anterior, la qual cosa serà, ara, 25 cm 

(que és la meitat de mig metre ―o un quart de metre―). I així successivament va botant i botant, 

i en cada nou salt recorre sempre la meitat que en l’anterior. 

On pot arribar la granota si la deixem botar i botar sense que s’aturi mai? [pregunta 1] 

Creus que podria arribar a cobrir qualsevol distància, per llarga que sigui? [pregunta 2] 

O penses que, contràriament, existirà una distància límit, que en podríem dir “distància 

L”, de la que no passarà mai per molt que salti? Si això fos veritat, estaríem parlant d’un 

número major o igual que la suma de tots els salts (i n’hi ha infinits!). 

 

► TASCA INICIAL: 
 

Pensa una mica sobre les darreres preguntes 1 i 2 i contesta-les breument 

(2-3 ratlles cadascuna), donant argumentadament la teva opinió: 
 

 

 

data:  

2.- 

1.- 





► MÈTODE NUMÈRIC: 

1. Mira la “graella” següent. La fila de dalt té el que hem avançat en cada salt (en metres). 

1r salt 2n salt 3r salt 4t salt 5è salt 6è salt 7è salt 8è salt 

1 0,5 0,25      

1 1,5 1,75      

 

2. Completa els números que falten fins arribar al salt 8è. 

3. Observa ara la fila de baix: té les distàncies totals acumulades en cada salt. 

4. Completa els números que falten en la fila de dalt fins arribar al salt 8è. 

 
► MÈTODE GRÀFIC: 

Representa gràficament els resultats de la taula anterior. Fes un punt (x,y) per cada 

valor: la x serà el número de salt, i la y la distància total acumulada. 

 

2 
 

1,5 
 

1 
 

0,5 
 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
 9 

 

 

► MÈTODE DEL CANVI DE REPRESENTACIÓ: 

1. Talla un paper rectangular (una quartilla) en dues parts iguals. 

2. Imagina que cada meitat representa un metre. 

3. Posa a la taula un dels dos “metres”: és el primer salt de la granota. L’altre, te’l quedes a 

la mà. 

4. Ara parteixes per la meitat el “metre” que tens a la mà, i una de les parts la fiques a la 

taula: hi haurà, doncs, a la taula: 

 

O sigui: 1 m + 0,5 m = 1,5 m, que és tot el que la granota porta recorregut 

després del segon salt. 

5. Pots continuar migpartint el paper que tens a la mà i posant-lo a la taula per 

representar salts de la granota. Si ho fas moltes vegades, què observes? 

  



 
 

 

► ANÀLISI DELS RESULTATS 

Posa per escrit les conclusions que has tret de l’estudi d’aquest problema 

(pots fer-ho al quadre on diu “conclusions” de la pàgina següent). 

Torna a analitzar críticament les respostes que havies donat al principi a les 
preguntes 

1 i 2. Què contestaries ara? Existeix la distància “límit”, L? Quant val? 

Menciona, per a donar suport a les teves afirmacions, allò que t’hagi 

semblant més rellevant dels teus resultats durant les etapes numèrica, gràfica i de 

“canvi de representació” (això dels paperets) de l’estudi del problema. 

 
 
 

 

 

CONCLUSIONS: 



INS JOSEP TAPIRÓ. FÍSICA I QUÍMICA. ACTIVITATS  2n ESO 

NOM: DATA 

 

ACTIVITAT 1 - L’ANELL DEL PODER 

 

En Sauron, Senyor Fosc de Mordor, va crear l’Anell del 

Poder, que li concedia poder absolut sobre tots els Nans, 

Elfs, Hòbbits i Homes. En Hòbbit l’ha trobat, però no està 

segur que sigui l’autèntic. Ell sap que en Sauron va fabricar 

l’anell amb or pur. Per comprovar si és l’autèntic Anell del 

Poder, realitza les següents proves: 

 

1 -  Comprova que no té propietats magnètiques. Pot 

descartar algun metall? 

2 -   Intenta mesurar la densitat de l’anell, però només aconsegueix demostrar 

que té una densitat alta, de més de 10000 kg/m3. Quins metalls està segur 

que no formen aquest anell? 

3 -  Desesperat, el Hòbbit intenta trobar-ne el punt de fusió. L’escalfa, amb un 

forn especial que es construeix amb roques i aconsegueix arribar a una 

temperatura de 1000 ºC sense fondre l’anell. Quins són els metalls que 

descarta ara? 

4 - De quin metall està fet l’anell? Creus que és l’autèntic anell del poder? 

 

Pots consultar la següent taula de propietats dels metalls per ajudar en Hòbbit 

en la seva missió: 

Element 
Propietats 

magnètiques 
T fusió (ºC) 

T ebullició 
(ºC) 

Densitat 
(kg/m3) 

Or (Au) No 1065 2807 19320 

Ferro (Fe) Sí 1535 2750 7874 

Coure (Cu) No 1084 2567 8960 

Zinc (Zn) No 419 907 7133 

Alumini (Al) No 660 2467 2698 

Plata (Ag) No 960 2212 10500 

Plom (Pb) No 328 1740 11350 



 
 

INS JOSEP TAPIRÓ. FÍSICA I QUÍMICA. PROBLEMES 2n ESO 

NOM: DATA 

 

ACTIVITAT 2 - LA DOSI EXACTA 

 

Aquesta tarda t’has quedat de cangur amb el teu nebot. Els teus tiets volien anar 

al cine, però el nen semblava refredat. Tu els has dit que no es preocupessin, 

que tu podies ocupar-te’n. T’han deixat el termòmetre i el Dalsy per si tenia febre.  

Dalsy és la marca comercial d’un medicament molt popular al 

nostre país, que en realitat és una dissolució d’ibuprofé, amb 

una concentració 20 mg/mL. És un antiinflamatori i antitèrmic, 

o sigui, que serveix per calmar diversos dolors produïts per 

inflamació i per baixar la febre. 

A mitja tarda, el nen comença a plorar i quan l’agafes te 

n’adones que està calent. Li poses el termòmetre i marca 38,2 

ºC. Ara ja saps que té febre, però amb els nervis t’has oblidat 

de la dosi que li has de donar. Tampoc recordes la seva edat 

exacta. I els teus tiets són al cine amb el mòbil apagat!  

Per sort, hi ha una bàscula i el peses. Fa 11 kg.  

 

QÜESTIONS 

1 - Quina és la temperatura normal del cos humà? 

2 - A partir de quina temperatura es considera febre? 

3 - 38,2 ºC és poca o molta febre? 

4 - Si saps el pes del nen, és important saber-ne l’edat? 

 

5 - Quina dosi li donaries? Consulta el prospecte per decidir-ho. 

6 - Creus que és important donar la dosi exacta? Què passaria si fos massa baixa 

o massa alta? 

7 - Què hauries fet si la febre hagués estat molt alta, prop de 40 º 



DALSY 20 mg/mL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

MATÈRIA: TECNOLOGIA      GRUPS: 2n Eso 

Professora: 
 

• Realitza les següents activitats de reforç a la teva llibreta de 
Tecnologia. 

• Copia sempre els enunciats fent bona lletra i seguint l’ordre 
del dossier. 

• Els dibuixos els pots fer en llapis i pintar-los. Esforça’t en fer 
una bona presentació. 

• Abans de començar a fer les activitats et serà molt útil mirar-
te el tema corresponent al llibre i repassar el que vam fer a 

classe. 
 

ELECTRICITAT I MAGNETISME 

1.Completa la taula següent indicant la unitat de mesura i el símbol 
de cada magnitud: 

2. A continuació es mostren una sèrie de components que poden 

formar part de circuits. 

 
Classifica els components anteriors d’acord amb allò que s’indica en la 

taula següent: 
 

 
 



3. Observa el circuit de la figura i contesta les qüestions plantejades: 

a)Classifica els components tal com s’indica en la taula següent: 

b) Què passarà si tanquem l’interruptor I? 

c) En quina situació sonarà el brunzidor Z? 
d) Amb l’interruptor I tancat, què passarà si accionem el 

commutador C? 
e) En el cas que les bombetes B1 i B2 estiguin enceses a la 

vegada, què passarà si es fon la bombeta B1? 
 

4. Connexió en sèrie i en paral·lel. A continuació es mostren dues 
maneres diferents d’instal·lar un enllumenat amb tres bombetes: 

a) Quan es tanca l’interruptor, en quin dels dos circuits brillaran 

més les bombetes? Per què? 
b) En el circuit 1, la bombeta B1 es fon i deixa d’il·luminar. Què 

passarà amb la resta de bombetes del circuit? 
c) En el circuit 2, la bombeta B1 es fon i deixa d’il·luminar. Què 

passarà amb la resta de bombetes del circuit? 
d) Observa cadascuna de les bombetes dels circuits. 

* A quin tipus de làmpades corresponen: incandescents o 
fluorescents? 



 
 

* A quin component del circuit corresponen: generador, 
receptor o element de control? 

5. Calcula la resistència elèctrica d’un conductor de coure de 200m de 

longitud i 2mm2 de secció. 
6. Calcula la resistència elèctrica d’un conductor de plata de 8m de 

longitud i 2mm2 de diàmetre. 
7. Un fil de 0,15mm2 de secció i 12m de longitud ofereix una resistència 

de 80Ω. De quin material s’ha fabricat el fil? 
8. Calcula la secció que haurà de tenir un conductor d’alumini de 

1500m de longitud i que presenta una resistència de 21 Ω. 
9. Per muntar una instal·lació elèctrica s’utilitza un conductor de coure 

d’1,5mm2 de secció. Quina haurà de ser la longitud total del fil si la 
seva resistència és de 2,26Ω? 

10. Un circuit elèctric està format per una bombeta de 36Ω de 
resistència interna, una pila de 9V,un interruptor i els conductors. Es 

demana: 
a) Dibuixar l’esquema del circuit. 

b) Calcular la intensitat de corrent que circula pel circuit quan 

l’interruptor està tancat. 
11. Calcula la resistència elèctrica d’un conductor per on circula un 

corrent de 0,5A quan s’hi aplica una diferència de potencial de 24V. 
12. Una bombeta de 0,025kΩ de resistència interna és travessada per 

un corrent de 0,8A. Calcula la diferència de potencial entre els borns. 
13. Als extrems d’un fil de nicrom de 0,2mm2 de secció i 15m de 

longitud s’aplica una diferència de potencial de 220V. Calcula la 
intensitat de corrent que circula pel fil. 

14. Calcula la tensió a què està connectada una bombeta per on circula 
un corrent de 400mA i presenta una resistència interna de 550Ω. 

15. Un motor elèctric absorbeix un corrent de 6A quan està connectat 
a una tensió de 220V. Calcula: 

a) La potència desenvolupada pel motor. 
b) La resistència elèctrica del motor. 

16. Calcula la potència elèctrica d’una aspiradora per la qual circula 

una intensitat de corrent de 4A quan es connecta a la xarxa de 220V. 
17. Calcula l’energia elèctrica consumida, en kWh, per un televisor de 

300W de potència durant tres hores de funcionament. 
18. Una bombeta amb una potència de 60W es connecta a la tensió a 

220V. Determina: 
a) La intensitat de corrent que passa a través de la bombeta. 

b) La resistència elèctrica de la bombeta. 
c) L’energia elèctrica consumida en sis hores de funcionament 

19. En la placa de característiques d’una estufa elèctrica, hi apareix la 
informació següent: 230V-1600W. 

a) Què significa? 
b) Determina la intensitat de corrent que circula per la 

resistència de l’estufa quan es connecta a la tensió indicada. 
c) Calcula la resistència elèctrica de l’estufa. 



d) Calcula l’energia elèctrica consumida, expressada en kWh, en 
dues hores de funcionament. 

e) Com s’anomena l’aparell que mesura l’energia elèctrica 

consumida per l’estufa? En quina unitat ens en dóna la lectura? 
f) Determina la quantitat de calor despresa per l’estufa, 

expressada en calories, en tres minuts de funcionament. 
(Recorda que 1 joule = 0,24 calories.) 

g) Si l’estufa es connecta a una tensió de 110 V, desenvoluparà 
la mateixa potència? 

 
 

 

L’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

1. Identifica cadascun dels components en l’esquema de funcionament 
de la central hidràulica, i escriu dins de cada requadre la forma en què 

es manifesta l’energia: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

2. Identifica cadascun dels components en l’esquema de funcionament 
de la central tèrmica convencional,i escriu dins de cada requadre la 

forma en què es manifesta l’energia: 

 
 

 
 

 

   
 



3. Dibuixa el funcionament de la central solar tèrmica representada a 
la figura: 

Escriu dins de cada requadre la forma com es manifesta l’energia: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

CIÈNCIES SOCIALS 

L’ISLAM I AL-ANDALUS 

Relaciona amb fletxes els conceptes amb les seves definicions:  

 

Completa les frases amb el terme que creguis més apropiat: 

Anomenem.........................................a la religió practicada pels musulmans. 

............................................................és el llibre sagrat dels musulmans.  

La “fugida” de......................................, creador de l’Islam, de......................... rep el 

nom d’........................................... i va tenir lloc l’any.........................., en què comença 

l’era musulmana. 

El lloc religiós de reunió dels musulmans és la................................................ 

El cap suprem del califat era el.........................................., cap polític i religiós de tots el 

musulmans. 

La religió musulmana la dirigeixen els..............................................., es a dir, directors 

d’oracions. 

 

 



Llegeix el text amb atenció i respon: 

 “L’Alcorà conté les predicacions de Mahoma, reunides pels seus deixebles després de 

la seva mort. Està compost per articles de fe, ensenyaments morals, oracions, contes i 

decisions jurídiques. L’Alcorà és molt important en la vida dels àrabs, perquè, a més de 

ser la base de la seva religió, és la font de dret de l’Islam, ja que els jutges actuen basant-

se en els seus ensenyaments. Alguns deixebles van recollir els fets de la vida de 

Mahoma en un altre llibre, que s’anomena Sunna (tradició). Però aquest segon llibre no 

és acceptat per tots els musulmans; els qui accepten tots dos llibres s’anomenen 

sunnites i els qui només accepten l’Alcorà són els xiïtes.” 

A) Explica quina és la importància de l’Alcorà, i digues també perquè hi ha dues grans 

branques musulmanes. 

B) Indica quins són els cinc grans pilars (principals creences i deures) de l’Islam: 
Fixa't en el mapa, anomena, situa i explica on va sorgir la religió dels 

musulmans. I per quines zones es va expandir? 

Estableix els cinc grans períodes de la història de Al·Àndalus i la seva 

cronologia.  



 
 

Situa a la piràmide social andalusina de manera ordenada cada grup social 

i escriu una petita explicació de les característiques de cada grup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jueus 

b) Àrabs 

c) Muladins 

d) Berbers 

e) Mossàrabs 



La societat musulmana de ”Al-Àndalus”: Posa V (veritat) o F (fals) segons 

convingui: 

-La societat de Al-Àndalus  estava formada per una barreja de gent de diverses races, 

cultures i religions. 

-Alguns dels grups que existien a Al-Àndalus eren els àrabs, els siris, els mossàrabs i els 

berbers. 

-Els berbers, procedents dels nord d’Àfrica, eren molt nombrosos, però no van obtenir 

massa beneficis de la conquesta, a diferència dels àrabs i els siris. 

  

- Els muladís eren els hispans convertits a l’Islam. 

- Els mossàrabs  eren els cristians que no van conservar la seva religió. 

- Els jueus vivien al camp i solien ser artesans i comerciants. 

- El call era el barri on solien viures els jueus i els berbers. 

Anomena quatre construccions importants de l’art musulmà d'Espanya i el 

lloc on es troben. Fes una breu descripció.   



 
 

Anomena al lloc que correspongui el nom de les parts més importants de 

la mesquita. 

Completa el quadre sobre arquitectura musulmana: 

Materials de 
construcció 

Elements de 
suport 

Cobertes Decoració Creació 
d'ambients 

     

 



 

Completa aquest quadre sobre Al-Àndalus. Extreu les dades més 

importants  i escriu-les de manera esquemàtica: 

Durant quants segles hi va haver presència de la civilització islàmica a la 
Península Ibèrica? 

Quants anys va durar la conquesta de la major part del Regne 
hispanovisigot a la Península Ibèrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Fets Art Economia Societat  

Conquesta 
i emirat 

711:   

invasió 
Pluralitat ètnica i   

religiosa:  

Majoria islàmica:  
-   Àrabs (baladins  )  
- .......  
- ........  

Cristians (.........)  
Jueus  

Estructura social:  
- ............  
-............  
- ...........  

Califat  

Regnes de   

taifes 

Almoràvits 

i almohades  

Regne   

nassarita 



 
 

 

DEURES DE MÚSICA 2n A-D 
 

 

1. Escriu el que falta, indicat amb punts suspensius, en el fragment següent: 

El Barroc (segles ........  i ........) és l’època de l’................................, el .................. 

i el .................................. en l’art. 

 

2. Una de les característiques principals de la música barroca és... 

a) el contrast. 

b) l’homofonia. 

c) la senzillesa melòdica. 

 

3. Relaciona les dues columnes 

 

suite   

concert   

oratori  Música vocal religiosa 

fuga  Música vocal profana 

òpera  Música instrumental 

passió   

sonata   

 

4. Digues si aquestes afirmacions sobre la música barroca son vertaderes(V) o falses(F): 

a) La cantata, l’oratori i la passió son les principals formes de música vocal religiosa. 

b) L’òpera s’escenifica a les esglésies. 

c) Les formes musicals es basen en el contrast. 

d) Es componen i s’interpreten melodies sense ornamentacions. 

e) En aquest període destaca l’ús del baix continu. 

 

5. Relaciona cada definició amb el terme corresponent: 

 

Successió de notes per graus conjunts  grau 

Signes que modifiquen l’altura d’una nota  armadura 

Conjunt d’alteracions pròpies d’una tonalitat  escala 

Posició de cada nota en l’escala  alteracions 

 

 

6. Relaciona els termes següents amb els gèneres musicals corresponents. 

Suite      fuga 

cantata                concerto grosso 

ària      basada en danses barroques 

subjecte     pot ser religiosa i profana 

tutti      òpera 

 

 

 

 



7. Marca la resposta correcta. La fuga és: 

 
a una composició polifònica en tres moviments per a un conjunt de solistes i orquestra. 

b una composició polifònica en un moviment basada en un tema que apareix diverses vegades. 

c una peca composta per diversos moviments basats en danses barroques. 

 

8. Encercla els que siguin compositors del Barroc 

 Mozart  Bach  Beethoven  Händel  Vivaldi  

 

9. Escull una de les dues escales següents i escriu-la: La M o Do m 

 

 
 
  



 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

AULA D’ACOLLIDA 
 

Grup 0A (Regina) 
 
Hola a tots i totes!!!! La feina que heu de fer és la següent: 
 

• Acabar el dossier 12 del Comencem. 

• Anar fent totes les pàgines que sapigueu fer del dossier de llengua catalana 
1 i 2. 

 

          
 

• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 

Programes recomanats:  

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 
Espero que estigueu bé i que ens poguem tornar a veure a l’institut ben aviat!!!!  
 

Grup 0B (Xènia i Isaura) 
 
Hola alumnes! Com esteu? 
 
Aquí us deixo la feina d’aula d’acollida per al grup 0B. Com veieu, és la continuació 
del que estàvem fent: els llibres Vincles. Primer us deixo les pàgines que us heu de 
mirar per dur a terme les activitats del quadern d’activitats (dibuixos en blanc i negre). 
Això no vol dir que no hagueu de fer, sempre que sigui possible, les activitats 
proposades al primer llibre, el de teoria (el que té els dibuixos en color). 
 



Us proposo que feu la lectura de dos pàgines de teoria i dos pàgines d’activitats cada 
cop que us hi poseu (que haurien de ser les mateixes hores que dedicàvem a classe). 
COM A MÍNIM, DEDIQUEU 3-4 HORES A LA SETMANA. (Us enviem el llibre en un 
correu separat). 
GRÀCIES! 

 

• A més, podeu mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: 

SUPER 3/33  
 

Programes recomanats:  

 

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 
Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 

Grup 0C (David M.) 
 
Bones a tots/es, com esteu? Espero que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. 
Ja que ens havíem quedat a l'apartat de la casa, us he preparat una sèrie d'activitats 
per acabar de treballar-ho. A més, treballarem què és  una recepta i com 
s'estructura, a part de conèixer els aliments, utensilis de cuina... 
 
1.- Realitza les activitats que rebràs en pdf. 
2.- Trobaràs una plantilla buida per fer una recepta de cuina. Pensa en un plat típic 
del teu país que t'agradi i crea la seva recepta per a que sapiguem quins ingredients 
porta, quins pasos hem de seguir per preparar-lo... 
 

• Mirar com a mínim 1 hora al dia el Canal de Televisió: SUPER 3/33  
 

Programes recomanats:  

10.55   Veterinaris 

13.30   INFO K 

13.45   Camins per anar a l’escola  

14.15   Les Sisters 

15.50   Les tres bessones,  

19.30   INFO K 

20.45   Dinamiks 

 



 
 

Tots els programes d’aquest canal us ajudaran a aprendre el català. 
 
 

 
Grup 1 (Cristina C.) 
 
Et demanaré dos projectes:  

1. El d’enviar una carta a un dels teus personatges preferits ( pot ser real o 
fictici) i 

2. El projecte del fet memorable 
 
Projecte 1: UNA CARTA AL MEU PERSONATGE PREFERIT 

 
 
Aquest projecte us permetrà, en primer lloc, fer una cerca d’informació sobre un 
personatge que admireu pels valors positius que transmet i, en segon lloc, expressar 
el vostre reconeixe- ment i la vostra admiració envers ell o ella. L’objectiu principal 
del projecte és elaborar una carta ben estructurada que reveli la vostra capacitat 
d’expressar sentiments, idees i opinions a una persona que no coneixeu 
personalment. 
 
 
Treball  
. Escull un personatge que t’hagi desvetllat l’interès per la seva actitud positiva i la 
seva deter- minació a l’hora d’aconseguir un objectiu malgrat les dificultats amb què 
s’hagi trobat. 

Cerca informació d’aquest personatge que et sigui útil per conèixer-lo millor.  
Prepara’t una breu presentació oral per donar-lo a conèixer a la classe, com la de 

l’exemple de la pàgina següent.  
Pensa què li diries en un carta, planifica l’escrit i redacta’l. Un cop revisada i 
corregida la carta, imprimeix-la i prepara’t la lectura que faràs en veu alta davant la 
classe. 
El dia de la teva intervenció projecta una fotografia del teu personatge i presenta’l 
oralment davant la classe. Tot seguit fes una lectura expressiva de la teva carta. 
 
Mira, al full tres hi tens un bon exemple d’una carta a la Malala. 
 

El personatge: Malala Yousafzai 
 



 

 
 
LA MEVA CARTA A MALALA 
 

Arran d’aquest fet tan colpidor, la cadena de televisió 
de Nova Delhi (NDTV) va demanar als escolars de 
l’Índia que enviessin al seu web cartes a Malala a 
través de la secció Yours letters to Malala. Després, 
totes les cartes van ser lliurades a la seva família a 
Birmingham (Anglaterra), on ella s’estava recuperant 

en un hospital. Aquesta és una de les cartes:  
 
 

Estimada Malala: 
 

Quan m’assec a escriure aquesta carta, hi ha 
mil coses que em ballen pel cap. Com puc 
explicar-te quant m’ha impressionat la teva 
història! Sóc una noia de 14 anys que viu a 
Nova Delhi i que estudia 4t de Secundària a 
l’escola Pratyaksha Jha. I és que fins que no he 
conegut la teva història, mai no m’havia parat a 
pensar com és de còmoda i protegida la vida 
que tinc. Una vida segura en què em trobo molt 
lluny del malvat món exterior i de tots els seus 
conflictes. 

Tota la vida ens han dit que som nosaltres, els 
joves, els qui tenim a les nostres mans el futur 
del món. Ens han ensenyat que algun dia 
serem els qui l’haurem de canviar per fer-lo 
millor. Però, quan es tracta de posar en 
pràctica els plans de millora, tothom defalleix. 



 
 

Ni tan sols sabem per on començar. És per això 
que tu em deixes tan meravellada. No 
m’imagino jo mateixa essent capaç 
d’aconseguir ni de bon tros el que tu has 
aconseguit. S’ha de tenir tanta determinació i 
tanta força per defensar el dret a l’educació i 
els drets de la dona de la manera com tu ho vas 
fer i a una edat tan jove...! Certament has 
aconseguit sacsejar el món i canviar-lo, encara 
que sigui una mica. 

Una altra cosa que m’ha deixat trasbalsada és 
que, per a mi, anar a escola s’ha acabat 
convertint en una part de la meva rutina diària. 
Fins ara no m’havia adonat que, per a les 
noies, l’educació és un dret que no tenim 
garantit en tots els països del món; mai no 
m’hauria pogut imaginar que fos una cosa per 
la qual s’hagués de lluitar tant; mai no havia 
entès aquest anhel per l’educació, perquè jo 
mai no he sentit aquest anhel. I, pensant-hi, 
això m’ha fet molta ràbia. Sí, autèntica ràbia 
cap a tota aquella gent que pensa que et pot 
arrabassar la llibertat, que et pot desposseir 
d’una cosa tan fonamental com el dret a 
aprendre i que ha fet que ara estiguis estirada 
en un llit a l’hospital. 

Vivim en un món en què les dones han estat 
explotades i menystingudes per la societat des 
de fa segles. Ara les coses tot just comencen a 
anar millor. Tanmateix, per cada persona que 
és prou valenta per fer un pas endavant com 
has fet tu, n’hi ha centenars d’altres que, 
amagades a l’ombra, estan a l’aguait esperant 
engegar-li un tret per fer-la caure. Per cada 
argument lògic, racional, a favor de l’educació 
de les dones que els permeti saber llegir i 
escriure per tal de millorar la seva situació dins 
la societat, hi ha centenars de guerrers fanàtics 
que utilitzen les armes de foc i les bombes per 
impedir que l’educació tiri endavant. 

Al capdavall, són les persones excepcionals 
com tu les que tenen el poder de canviar les 
coses i fer un món millor. I mentre et cures de 
les ferides estirada al llit, un munt de gent 
d’arreu del món escolta la teva història i sent el 
teu dolor. Però sàpigues que tu ets capaç 
d’inspirar i animar gent com jo, Malala. Tu fas 
que vulguem lluitar amb tu en aquest llarg 
combat. 

Espero que ben aviat et recuperis i trobis el 
camí de tornada al camp de batalla. No 
defalleixis i lluita per tot allò en què creus. 



Una forta abraçada 

Rose Smith 

 
Text traduït de l’anglès i extret de la web 

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-
732219 

 
 
Projecte 2:  FET MEMORABLE 
Aquest és un projecte individual a través del qual cada alumne farà memòria d’un fet 
memorable que se celebri el dia del seu aniversari. 
 
Perquè l’exposició oral tingui un resultat òptim és molt important elaborar una 
història clara i ordenada, que contingui informació d’interès, i explicar-la 
pausadament amb un llenguatge adequat i una bona pronúnciació. 
 
Les tasques a seguir són les següents: 
 

a) Planificar la feina, tant de la presentació com de l’exposició oral. 
  

b) Investigar els fets memorables coincidents amb la data del vostre aniversari. 
  

c) Seleccionar un dels fets i pensar per què l’heu triat. 
  

d) Cercar informació i documentació multimèdia. 
  

e) Utilitzar les eines digitals que us proposem o, bé, fer servir les que coneixeu. 
  

f) Preparar la presentació i l’exposició oral. 
  
Facilitar un URL per compartir la vostra presentació amb el professor o la professora 
Podeu facilitar la URL o bé enviar la feina feta a la professora: 
Cristina.cabre@tapiro.cat 
 
MINISERIE PER VEURE: 
http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm 
Te’n recordaràs que vam veure el primer capítol a la clase. Aquí hi tenes els 20 
capítols de la serie. Són curts, d'aproximadament 4-5 minuts de durada. Pels qui no 
se’n recordin,  els capítols narren les peripècies de cinc joves que comparteixen pis. 
Cada personatge parla una varietat dialectal de la llengua (balear, català i valencià). 
Es pot veure amb subtítols o amb la transcripció completa dels diàlegs i s'hi inclouen 
notes gramaticals, lèxiques i socioculturals. 
Estaria molt bé, que després de visualitzar cada capítol en fessis un petit resum de 
quatre ratlles en Word per enviar-me’l  per email o donar-me’l quan ens veiem. 
 
DICTATS: 
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-
professorat/dictats-en-linia/b2/tots/ 
Fes: Retrobament, un canvi, deixar de fumar, xafarderies, el misteri, el cel te txèquia 
i el Fuster…i tots els que puguis. 
 
Veuràs que hi tens un corrector i que pots anar parant l’audio quan vulguis. 

http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219
http://www.ndtv.com/world-news/more-letters-to-malala-yousafzai-732219
http://www.edistribucion.es/barcanova/projectes_30/catala1ESO/P2/p/herramientas.html
http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/tots/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grup 2-3 (Isaura) 
 
Hola alumnes! Com esteu? 
 
Estic segura que ja heu acabat de mirar tota la sèrie de Polseres Vermelles sols a 
casa! Què no ho heu fet? A què espereu? No sé si ens quedarà massa temps de 
curs per a posar-nos al dia amb la sèrie i acabar-la. Així que una molt bona activitat 
per a fer a casa és que aprofiteu el temps per mirar sèries en català, o pel·lícules! El 
que vulgueu! I com que estàveu tan enganxats a Polseres Vermelles... doncs, és 
una bona opció continuar-la pel vostre compte!  
 
Però no cal que sigui tot televisió o mòbil! També us envio unes quantes feines de 
comprensió lectora perquè feu servir el cervell i escriviu una miqueta a la llibreta!  
 
Es tracta de què busqueu totes aquelles paraules que no enteneu al diccionari en 
línia https://dlc.iec.cat i feu les activitats. 
 
Bona feina! 
 

https://dlc.iec.cat/

