
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENGLISH HOMEWORK FOR FIRST WEEK: FROM  27TH APRIL TO 3RD MAY  

1. Read the text carefully and answer the following questions 
2. Translate the main paragraph (from Moon is the … to the little boy) into Catalan 

 

THE VAMPIRE FAMILY 

Jake, Virginia, Moon and Little Mike are the members of the Vampire 

Family. They live in a dark castle upon a hill in Dullfork, a small town in north of 

Italy.The patriarch of the vampires, Jake, hunts deers and bears for his family 

at nights. They prefer drinking the blood of animals than killing people, but 

people in town are disappointed because deers in the area are very scarce and 

they also like animal hunting. Virginia is the matriarch of this clan and she is 

very imaginative. She spends her nights creating bright mosaics for decorating 

her castle that is so dull and it needs colours. 

Moon is the big daughter of Virginia. She likes reading history books and 

writing realistic events about love. She would like to go to school but she sleeps 

in the mornings. So, in the mornings she sometimes likes hearing the voices of 

people in the distance. Little Mike is the baby boy of this family. He often 

draws animal pictures but he has to learn how to be quenched his thirst by 

drinking animal blood. One night, Miss Morland, a very pleasant neighbour, came 

to the castle to bring Virginia some glass for her mosaic art. She was waiting in 

the living room when the lights turned off suddenly. Little Mike approached her 

quietly but Virginia arrived and stopped him before he could bite Miss Morland. 

Fortunately, the young lady didn’t notice the intentions of the little boy. 

The Vampire Family like people and they want to take part of the 

community although they know that it is complicated because of the fact that 

they live at nights due to their skins get burnt with sunlights. What can they 

do? 

 

1. Where do the Vampire Family live? 

 

2.Who are the members of the Vampire Family? 

 

3.What do they drink? 

 

4.Why are the people in town disappointed with the Vampire Family? 

 

5.What does Virginia like to do in the nights? 

 

6.Who is Moon? Do you think Moon is sad? Why? 

 

7.What does Little Mike have to learn? 

 

8.Who is Miss Morland? 

 

9.What happened in the castle one night? 

 



10.What do you think they can do for taking part of the community? Give one 

reason 
ENGLISH HOMEWORK FROM 4TH MAY TO 10TH MAY  

Past simple and past continuous 

1 Complete the sentences with the correct past simple or past continuous form of the verbs in 

brackets. 

1 She _____________ (surf) when the shark _________________(attack) her. 
 

2 He _____________ (dance) at a party when he ______________ (meet) his girlfriend. 
 

3 I_____________ (have) a picnic when I______________ (see) my sister. 
 

4 When they ______________(see) the shark they ______________ (swim) in the sea. 
 

5 Susan _____________ (arrive) while I ______________ (have) dinner. 
 

6 He _____________ (play) football, when he______________ (break) his leg. 
 

7 I_____________ (wait) for my friend when the bus_______________ (arrive). 
 

8 When I ______________ (get back) my mum______________(cook) dinner.  

2 Choose the correct word. 

dave Hi, Jenny, what (1) did you do / are you 

doing last weekend? 
jenny I (2) was going / went to a party. 
dave (3) Did / Do you have a good time? 
jenny Yes, I really (4) am enjoying / enjoyed it. 

I (5) met / was meeting this really nice 
guy. His name’s Danny. 

dave Oh, yes? 
jenny I (6) was talking / talked to my friend Paula, 

when Danny (7) asked / was asking me to 
dance. 

 
  

 

 

  dave Where’s he from? 
jenny Liverpool, but he (8) lives / lived in London 

at the moment. 
dave How (9) does he know / is he knowing Paula? 
jenny They (10) are going / go to swimming 

club together. 
dave So, (11) are / were you seeing him again? 
jenny Yes, we (12) go / are going to the 

cinema tonight. 
dave Great. Have a good time 

 
3 Each sentence has one mistake. Write the correct sentences. 

1 She was seeing the shark while she was surfing. 
 

2 What was you doing last night at 8.00pm? 
 

3 I was reading a book when my brother was getting back. 
 

4 He didn’t liked the film very much. 
 

5 What did he see while he swam? 
 

6 You can turn off the TV, I not was watching it. 
 

7 I was talking to Stephen while the phone rang. 



 
8 I went to the cinema last night but I wasn’t liking the film. 

4. Do you remember present tenses? Complete the sentences with past simple, present simple or present continuous! 

1. Can I talk to you? – No, you can´t. I ______________________ (have) a bath. 
  

2. She ______________________ (listen) to music every morning. 
  

3. We ______________________ (not/like) metal music, we ______________________ (prefer) rock. 
  

4. When he ______________________ (see) the accident yesterday, he ______________________ (help) the 
driver. 
  

5. What ______________________ (you/do)? – I ______________________ (look) for my glasses. 
  

6. They ______________________ (bring/always) presents when they ______________________ (visit) us. 
  

7. When we ______________________ (be) younger, we ______________________ (think) Prague was in 
France. 
  

8. He ______________________(not/win) the award in 2006. 
  

9. That´s typical! He ______________________ (want) to win every time he ______________________ 
(participate) in a competition.  
  

10. Why ______________________ (you/bring) that toy to school last week? – Because I 
______________________ (want) to show it to my schoolmates. 
  

11. Be quiet, please. My children ______________________ (try) to sleep. 
  

12. They ___________________(not/go) to school at weekends. 
  

Lyrics training (Optional task) 

https://es.lyricstraining.com/ 

Heu d’anar a aquest web i fer la següent activitat: escoltar i completar la lletra de 2 d’aquestes 4 

cançons!!!! 

1.       Dance Monkey by Tones and I 

2.       The Lazy Song by Bruno Mars 

3.       Bad Guy by Billie Eilish 

4.       Into the Unknown by Idina Menzel 

No cal que us registreu. Heu de triar l’opció de Intermedio, escolteu la cançó i escriviu les paraules que 

falten. Quan feu tota la cançó us sortirà una puntuació. Ens heu d’enviar una captura de pantalla o foto 

amb aquest resultat. Podeu escoltar la cançó i fer l’activitat tantes vegades com vulgueu i envieu el millor 

resultat.  Es tindrà en compte aquells i aquelles que ens ho enviïn. Have fun!! 

REMEMBER TO SEND YOUR ENGLISH TEACHER A GOOGLE DRIVE, AN E-MAIL OR A 
PHOTO WITH THE ANSWERS FROM THE PREVIOUS ACTIVITIES. 

REMEMBER IF YOU WATCH FILMS OR SERIES,TYR TO DO THAT IN ENGLISH AND READ IN 
ENGLISH TOO!! 

https://es.lyricstraining.com/


TAKE CARE!!! 
 

 
 
 

CIÈNCIES SOCIALS.  

L’ART MEDIEVAL: ROMÀNIC I GÒTIC 

ACTIVITATS PRIMERA SETMANA. Del 27 d’abril fins al 3 de maig.  

La primera tasca que treballarem estarà relacionada amb el preromànic. La informació la trobareu al 
PowerPoint, al llibre de text o fent recerca per internet. Heu de visualitzar les set primeres diapositives per 
poder fer les següents activitats.  

ACTIVITATS. 

1)Entre quins segles es desenvolupa l’art preromànic i el romànic? 

 2) Perquè podem dir que el preromànic és un antecedent del romànic? 

3) En què es pareixen i en què es diferencien ? 

4)A l’apartat del preromànic de la Península Ibèrica s’anomenen 4 edificis representatius i les seves 
característiques. Busca imatges a internet on es puguin veure aquestes característiques més destacades i 
adjunta-les al document.. 

5) Busca informació a internet o al PowerPoint  i defineix els següents conceptes.  

argamassa:  

volta de canó:  

arc de ferradura:  

carreus:  

ornamentació geomètrica:   

6) Per últim defineix amb les teves paraules la Capella del Palau de Carlemany que trobem al PowerPoint.  

ROMÀNIC 

 Anem a conèixer una mica millor l’art romànic. Fixa’t amb el PowerPoint de la unitat i respon a les següents 
preguntes. 

1) perquè creus que s’anomena romànic?  

2) És un art rural, o més bé urbà? Perquè creus què és així?  

3) Era un art religiós? Perquè ho creus així? 

 4) Ara fes un escrit desenvolupant quines són les característiques fonamentals de l’arquitectura romànica. 

  



  

  

5) Al PowerPoint tens les imatges dels principals monestirs romànics de Catalunya. Escull un dels quatre, 
fes recerca  a internet i explica la seva història i les seves característiques fonamentals.  

6) defineix els següents conceptes i adjunta una imatge o un dibuix fet per tu de cada definició. 

Planta de creu llatina: 

Transsepte:  

Creuer: 

 Cimbori:  

Absis:  

Girola:  

Volta de canó:  

Arcs faixons:  

Contraforts:  

Arc de mig punt:  

L’ARQUITECTURA ROMÀNICA 

  

ACTIVITATS SEGONA SETMANA. Del 4 de maig fins al 10 de maig. 

  

El romànic neix al voltant de l’any 1.000 al nord d’Itàlia i s’estén ràpidament per tot Europa.                                 

És el primer moviment artístic internacional amb unitat estilística, tot i les variants locals. Ara                             

veurem les característiques principals.  

A. Llegeix amb atenció i omple els buits amb els mots corresponents, ajudant-te amb la               

presentació que hi ha al següent enllaç: 

http://auxi.phpwebquest.org/romanico_present/img0.html 

  

Entre les manifestacions de l’art romànic, l’arquitectura (esglésies, catedrals i monestirs)           

ocupa un lloc fonamental. Les altres arts, com l’______________ o la _____________, es van              

utilitzar essencialment per decorar o completar els edificis religiosos. 

Els temples romànics eren, generalment, petits, però les esglésies dels monestirs més            

importants i, sobretot, les catedrals (com ara la de Santiago de Compostela) poden arribar a tenir                

grans dimensions. 

http://auxi.phpwebquest.org/romanico_present/img0.html


La majoria de les esglésies estaven fetes amb _____________. Aquesta és la raó per la qual,                

juntament amb els castells, se n’han conservat tantes fins als nostres dies. 

Els temples tenien una planta en forma de __________ ______________, amb una, tres i,              

fins i tot, cinc naus longitudinals. La nau transversal rep el nom de ________________ i, en el                 

punt d’intersecció amb les altres naus longitudinals, denominat ______________, normalment s’hi           

alçava una cúpula. 

Al fons de la nau central hi havia un ______________ semicircular i, de vegades, les naus                

laterals s’allargaven i l’envoltaven formant el __________________. 

L’interior del temple estava normalment cobert amb la volta ____ __________, que a vegades              

era de grans dimensions i se sostenia gràcies a l’existència d’uns arcs de reforç (arcs               

_____________), que dividien la volta en trams. 

Els elements de suport eren el mur massís reforçat amb ___________ que sostenien les              

voltes, el pilar i l’arc de _________  __________. 

També era habitual col·locar una torre campanar a l’exterior, unida a l’església o separada              

d’aquesta, que servia per tocar a oració i com a torre de guaita. 

Als monestirs i en algunes esglésies grans també era habitual que s’hi construïssin claustres. 

  

b. Després de llegir el text i completar-lo, extreu d’ell una llista amb les principals característiques                

de l’arquitectura romànica. 

c. A partir del següent vídeo, completa la descripció de l’arquitectura romànica que has fet en                

l’apartat anterior ,afegint a la llista les característiques que al vídeo s’expliquen i que al text                

anterior no hi apareixen. 

http://www.youtube.com/watch?v=H8mAmMK7ePQ&feature=fvw  

  MAPA DEL ROMÀNIC  

a. Agafa un mapa mut de la Península Ibèrica. Pots dibuixar-lo o descarregar-te’l d’aquest enllaç: 

http://azaharestodoprimaria.files.wordpress.com/2010/11/espac3b1a-polc3adtico-mudo-bn.jpg 

b. Assenyala, escrivint el nom, diversos exemples d’edificis romànics fent que quedin           

representades totes les regions on hi ha algun d’aquests exemples.   

c. Quina és la província on hi has trobat més exemples d’arquitectura romànica?  

http://www.youtube.com/watch?v=H8mAmMK7ePQ&feature=fvw
http://azaharestodoprimaria.files.wordpress.com/2010/11/espac3b1a-polc3adtico-mudo-bn.jpg


d. Quin és l’edifici romànic que tens més a prop de casa teva?  

3.  LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES.  

a. Als Pirineus podem trobar moltes esglésies romàniques. Mira el següent vídeo del programa              

Memòria de Catalunya de TVC (minut 7’13 a 10’45) i anota tres noms d’esglésies romàniques i,                

després, cerca en quin segle foren construïdes. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21767&p_ex=art%20rom%E0nic&p_amb=4846&p_tip=VID

EO 

b. Amb l’ajuda del mapa que has fet a l’activitat 2, fes una presentació de diapositives (per                  

exemple, amb PowerPoint) on mostris fotografies de sis construccions romàniques. Pots emprar            

les tres que ja has anotat en l’apartat anterior. Has de posar títol a cada fotografia (nom del lloc i                    

segle de construcció).  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21767&p_ex=art%20rom%E0nic&p_amb=4846&p_tip=VIDEO
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21767&p_ex=art%20rom%E0nic&p_amb=4846&p_tip=VIDEO


Física i Química – Experimenta! Setmana del 27 d’abril al 3 de maig. 

El dimoniet de Descartes                         Entrega 3 de maig   

Per fer aquest experiment necessitaràs:   

🔺 Material 

- 1 ampolla de plàstic 
- aigua 
- paper d’alumini 

🔺 Procediment 

1.      Construeix el teu dimoniet. 

 Una manera senzilla de fer-ho és fent un “xurro” amb paper 
d’alumini. 

Pots veure’n un exemple al següent vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=21OCjF2k92I 

 I si t’atreveixes pots provar de fer-ne un de més original com 
aquest: https://www.youtube.com/watch?v=ApRPkavAtmo 

 2.      Omple l’ampolla d’aigua fins dalt. Assegura’t de que el menisc d’aigua sobresurt pel 
coll de l’ampolla. 

3.      Introdueix el teu dimoniet lentament dins l’ampolla intentant que no es formin 
bombolles d’aire i tanca-la hermèticament amb el seu tap. 

4.      Pressiona els laterals de l’ampolla i anota a continuació el que observes. 

🔺 Observacions 
 

Dibuixa el teu dimoniet 

  

  

  

  

  

  

Dibuixa què passa quan 
pressiones 

  

  

  

  

  

  

Dibuixa què passa quan 
deixes de pressionar 

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=21OCjF2k92I
https://www.youtube.com/watch?v=21OCjF2k92I
https://www.youtube.com/watch?v=ApRPkavAtmo
https://www.youtube.com/watch?v=ApRPkavAtmo


 

1.Què passa amb el dimoniet quan es pressiona als laterals de l’ampolla? 
  

2.I si després es deixa de pressionar? 

3.Ets capaç de mantenir el dimoniet entre aigües? És a dir mantenir-lo en una posició 
intermèdia, ni al fons, ni a la superfície.  Com? 
  
  
  
  

4.Observa o fixa’t en l’interior del dimoniet. Què passa amb la bombolla d’aire de dins 
el paper d’alumini en variar la pressió? 

5. Pots explicar perquè el dimoniet puja i baixa dins l’aigua? 
  
  

 
🔺 Documenta Un bon científic/a sempre documenta els seus experiments. Afegeix aquí 
les fotografies o envia’m un vídeo del teu experiment! 
 

🔺 Conclusió  Elabora la teva conclusió ajudant-te amb la següent pauta: 

Com que...  Donat que.... Sabent que... 

Llavors...|   En conseqüència....  |  Es conclou que... 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 



🔝 Si en vols saber més.....   Setmana del 4 al 10 de maig. Entrega 10 de maig.  
 
🔺  Investiga sobre els submarins! Com funcionen? 
Aquí te’n deixo un a tall d’exemple. 

L’Ictineu Disposava d'uns tancs que omplien d’aigua o aire a pressió. D’aquesta forma es feia               
variar el pes de la nau i així podien fer variar el pes total de la nau i per tant els permetia                      
enfonsar-se o emergir. 
 

 
 
😃  Nom del submarí que he triat.....................................  
 
😜  He descobert 

que................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

🔺 Envia el teu treball a: classe: A, B. David: david.taratiel@tapiro.cat           
classe C, D. Núria:  nuria.cardona@tapiro.cat  

mailto:david.taratiel@tapiro.cat
mailto:nuria.cardona@tapiro.cat


 
 
LLENGUA CASTELLANA 

PARTE POSITIVA DE CÓMO PODEMOS APROVECHAR EL CONFINAMIENTO 

Como en cualquier consecuencia de la vida podemos sacar CONSECUENCIAS POSITIVAS de este             

confinamiento. Pienso que es necesario un trabajo de reflexión e introspección y para eso hace               

falta SILENCIO, PARAR… Si paro, de repente, aparecen nuevas posibilidades, una forma nueva de              

mirar una nueva situación. 

Es obvio que estamos confinados por un motivo, pero ello, no nos impide darnos la oportunidad                

de hacer algo diferente de lo que hacíamos antes. Podemos por ejemplo escribir las cosas               

positivas que me está trayendo este confinamiento. También es un buen momento para             

REFLEXIONAR sobre cuáles son mis dones y CAPACIDADES. A veces tener un don o una capacidad                

no es examinar si dibujo muy bien, bailo muy bien o juego al fútbol muy bien… un don no es                    

hacer grandes cosas, puede ser por ejemplo armonizar una reunión de amigos, ser una persona               

organizada… Un don de una capacidad puede ser una cosa pequeña que después puedes ampliar               

o desarrollar además de compartir y hacer extensivo con otras capacidades. 

Otro aspecto positivo de este confinamiento es que es un momento ideal para despertar nuestra               

CREATIVIDAD. Hay que conectarse con la creatividad porque entrenarla y desarrollarla nos            

ayudará para cuando lleguen esos momentos en los que nos tendremos que adaptar  en el futuro. 

Es un TIEMPO ÚNICO que nos ha venido dado, es una oportunidad y según se mire un                 

compromiso. Es un tiempo en el que NO cabe practicar la QUEJA y en el que debemos dar las                   

gracias por las pequeñas cosas que tenemos. NO hay que preocuparse ni dejarse arrastrar por el                

MIEDO, volveremos a establecer los vínculos, todo volverá a  estar  bien. 

 SJ 

ACTIVIDAD 

1.       Resume el texto en 5 ó 6 líneas. 

2.       Escribe entre 15 y 20 líneas el siguiente tema: Las cosas positivas de mi  confinamiento.  

Recuerda los pasos: 

-1º Planifica, 2º haz un borrador y 3º  corrige y revisa la versión definitiva. 

 



Método de entrega: Classroom. Correo electrónico. 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
¿Que és l’orientació??? 
 

 
 
¿Que es un mapa d’orientació? 
 
És l’element més important de les curses d’orientació. Per a cada cursa es fa servir un, que 
representa amb exactitud la zona on es desenvolupa. Són molt detallats i van acompanyats d’una 
llegenda amb la simbologia que s’ha fet 
servir. 
 
ACTIVITATS A REALITZAR 
 
1.- Crear un mapa de l’institut Josep Tapiro 
detallat: 

- Un full horitzontal 
- Ha d'aparèixer una llegenda 
- aqui un exemple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.- La segona activitat que has de realitzar es un Tik Tok d’uns 2 minuts on realitzes activitat física. 
 

- Pot ser alguna cosa d’esports 
- De condició física on treballes o flexibilitat, força o resistència 
- D’expressió corporal. 

 
L’has de compartir a andreu.llinares@tapiro.cat a través de Drive o de hangout 
 
 

TECNOLOGIA 2 ESO A-B-C-D   
 . Realitza les següents activitats de reforç a la teva llibreta de Tecnologia o 
crea un document al google classroom.  

           •  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. 

.Entrega les activitats en forma de fotografia, pdf  o document . Envia-ho per 
correu electrònic o penja-ho al classroom al apartat d’entrega de tasques 
confinament. 

 

Setmana del 27/4/2020 al 3/5/2020- Entrega fins el dia 3 

Tasca 1- Canvi de piles 

Tenim un comandament a distància d’un televisor que no funciona 
i pensem que poden ser les piles. Llegint en el full de 
característiques sabem que necessita un mínim de 2.8 V per 
funcionar. 

a) El desmuntem i veiem que està alimentat per dues piles de 
1.5V. Com queden connectades les dues piles quan estan 
dins el comandament, en sèrie o en paral·lel? Raona la 
resposta. 

 

b) Mesurem amb un voltímetre la tensió ( o voltatge) de les bombetes. Una indica 1.4 V i 
l’altra 1.3 V. Funcionaria correctament amb aquestes piles? Raona la resposta. 

 

mailto:andreu.llinares@tapiro.cat


c) Mesurem amb un voltímetre la tensió (o voltatge) de les bombetes. Una indica 1,4 V i                
l’altra 1,3 V. Funcionaria correctament el comandament amb aquestes piles? Raona la            
resposta. 

d) On s’haurien de llençar les piles gastades? 

 

 

Setmana del 4/5/2020 al 10/5/2020-Entrega fins el dia 10 

Tasca 2- Llanterna de díodes LED 

Volem fabricar una llanterna casolana i per estalviar energia, utilitzarem díodes LED 
d’alta lluminositat enlloc de bombetes. Concretament utilitzarem 9 LED cadascun 
dels quals es connecta a una tensió d’entre 4 i 4.5 V. Buscant informació per 
internet hem trobat l’esquema següent: 

 

 

a) Quantes piles d’1,5 V necessitem ? Com cal connectar-les? 

b) A l’esquema hi apareix un element de control. Quin és i quina funció té? 

c) Si volem que la llanterna només funcioni mentre estem pitjant l’element de control, 
quins canvis caldria fer?  Si utilitzem el nou element de control, dibuixa el circuit amb 
aquest nou element de control. 

d) Com estan connectats els díodes LED, en sèrie o en paral.lel. 

 
 
 
 
  



MATEMÀTIQUES  
 
  
Mail  aitor.villarreal@tapiro.cat ( grups BCD ) 
 
Mail: Beatriz.fumanal@tapiro.cat ( grup A) 
 
Aquests dies treballareu els següents continguts: 
 
Son del llibre utilitzeu a classe ( Barcanova) us he ficat un petit resum al començament 
de cada unitat 
1. Fórmules notables ( exercicis a151-a158)( 4-11/16) 
2. Equacions ( 1-54) 
3. Teorema Pitàgores ( a182-85) 
 
Instruccions 
 
a. Heu de fer els exercicis i entregar-los al vostre professor ( Aitor o a Beatriz) cada setmana. 

Les feines de la primera setmana s’han d’enviar el dia 03/04/20 
Les feines de la segona setmana s’han d’enviar el dia 10/04/20 

 
b. A l'apartat d’ Equacions podeu utilitzar l’app ( photomath ) que vam veure una 
vegada ja sabíeu fer equacions, per saber si ho esteu fent bé i fixar-vos en les 
passos a fer si alguna no us surt bé. 
 
c. Quan tingueu dubtes, com ja estan fent companys de classe envieu-nos un mail, 
amb una foto del problema i  us respondrem. 
 
d. Aprofiteu aquest temps, per intentar desconnectar, a estonetes i anar fent una 
mica de deures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aitor.villarreal@tapiro.cat
mailto:Beatriz.fumanal@tapiro.cat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=ca


DEURES PRIMERA SETMANA 27/04-3/05 

1. Formules notables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Exercicis 
 

 

 

 



 

DEURES SEGONA SETMANA (4/05-10/05) 

2 Equacions  

 

 

 



 

 

2 exercicis Equacions 

 

 

 

 



 

 

3 teorema pitagores  

 

 

 

 

 

Exercicis teorema pitagores  



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA 2 ESO A-B-C-D    

  

Activitat per imaginar escenes de la Edat Mitjana, Renaixement i Barroc a partir de              
diversos fragments musicals 

Escoltem els diferents fragments musicals i anotem els ambients, llocs, emocions, sentiments, etc.             
que ens suggereix la música. A partir d'aquestes dades creem una escena. El tema i els elements                 
de les escenes són lliures. Podem inventar diàlegs o descriure l'escena, també podem realitzar un               
dibuix per a il·lustrar l'escena o un còmic, la qual cosa ens resulti més interessant. Ens inventem                 
els personatges, els noms dels llocs, etc. encara que podem fer una variació d'alguna escena que                
ens hagi vingut a la ment. 

*Si teniu problemes per visionar els fragments, us deixo els àudios corresponents al vostre correu               
electrònic. 

** Si teniu problemes d’espai en la taula, la podeu modificar i/o fer en un altre word 

Fragment nº 1 

Fragment nº 2 

Fragment nº 3 

Fragment nº 4  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jggf0v_c27M
https://www.youtube.com/watch?v=XgjZxQLiv7k
https://www.youtube.com/watch?v=zqEMrc1XXSQ
https://www.youtube.com/watch?v=64GkmRcoAZ4


4 Escenes per a  4 Músiques 

Músiques Escenes 
Fragment 1  

 
 
 
 

Fragment 2  
 
 
 
 

Fragment 3  
 
 
 
 

Fragment 4  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
RELIGIÓ CATÒLICA 
 

1. A continuació tens aquest text Catecisme de l’Església Catòlica.         
Reflexiona-hi i després escriu amb les teves paraules les mateixes          
idees. 
 
L’Església celebra el misteri de Crist fins que ell vingui, per això: 

 
1131 Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts per           
Crist i confiats a l’Església, pels quals se’ns dóna la vida divina. Els             
ritus visibles sota els quals se celebren els sagraments, signifiquen i           
realitzen les gràcies pròpies de cada sagrament. Produeixen fruit en els           
qui els reben amb les degudes disposicions. 
1133 L’Esperit Sant prepara per als sagraments per mitjà de la Paraula            
de Déu i la fe que acull la Paraula en els cors ben disposats. Aleshores,               
els sagraments enforteixen i expressen la fe. 
1134 El fruit de la vida sacramental és a la vegada personal i eclesial.              
Per una part, aquest fruit és per a tot fidel la vida per a Déu en                
Jesucrist; per altra part, és per a l’Església creixement en la caritat i en              
la seva missió de testimoniatge. 

 
2. Busca a Biblija.net l’Evangeli de Sant Joan 13, 2-17, llegeix-lo i anota 

els signes i els gestos que signifiquin amor, servei i entrega. 
 
 
 
 
  



Llengua Catalana 

Primer de tot, us faig saber que us trobo molt a faltar i espero que estigueu portant                 
aquesta situació de la millor manera possible. També espero que estigueu aprenent a             
valorar molt les vostres famílies i amistats. 

La tasca d’aquestes setmanes és molt senzilla. La situació a resoldre és la següent: 

Avui mentre feies una videotrucada amb la teva millor amiga/el teu millor amic, t’ha              
confessat que s’ho està passant molt malament, que no té ganes de fer res, no té cap                 
motivació, no es distreu amb res i només té pensaments negatius. De fet ni tan sols té                 
gaires ganes de parlar amb tu. 

1. Pensa com la/el podries animar i fes un llistat de coses que li serien útils. Per ajudar-te                 
una mica més, pensa què és allò que t’anima a tu, què fas per sentir-te millor, com                 
passes l’estona... 

2. Tot seguit fes-li arribar el teu missatge de suport. Pots escriure una carta (14 línies), fer                
un vídeo (2 minuts), o una fotografia acompanyada d’un escrit (10 línies). 

L’activitat d’aquestes setmanes s’ha de penjar al Classroom a la tasca Deures            
confinament 27 d’abril. Si no es penja al Classroom no es corregirà. 

Data límit: 8 de maig de 2020 

Us recomano aquesta cançó! https://www.youtube.com/watch?v=gy5eOgEv9Uo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gy5eOgEv9Uo

