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ENGLISH HOMEWORK FOR THE PERIOD 11/05 TO 24/05 

 

Task 1:  You have to write a story in Past Simple/Past Continuous using ALL THE 
FOLLOWING WORDS (150 words minimum) 

 

TSUNAMI                         WINDY                                      SHIP                             UNCLE 

HOLIDAYS                             FAMILY                      NOVEMBER                          RESCUE 

FLIGHT                          STORM                               SURVIVE                                   INJURED 

TWO YEARS AGO                                     LIFT                             DROP 

DISASTER                             AUSTRALIA  

 

E.g.  

Two years ago, I was on holiday in Australia.   One day, when I was 
…………………………………………………….      (continue the story) 

  

REMEMBER:  

Past Simple is for single finished actions 

Past Continuous is for past actions in progress, usually interrupted by Past Simple 

I bought a book last week 
 Past Simple 
 

When I was having a shower, my telephone rang   
                   Past Continuous                                                     Past Simple 

 
 

 

After writing it and revising it, send it to: 

eva.margalef@tapiro.cat  (2nd A) 

rosa.catalan@tapiro.cat  (2nd B, C, D) 

Task 2:  How are you spending these days at home? 

Imagine you are a Youtuber! Talk  and record yourself (approximately 2 minutes) 
with  your mobile camera  about what you usually do during the lockdown 

 

mailto:eva.margalef@tapiro.cat
mailto:rosa.catalan@tapiro.cat


(=confinament). If  you want to edit the video, use InShot or any similar apps that 
you know (you will get extra points in the final mark!) 

E.g.  

Every day I get up at …………………………………….  Then, I have breakfast 
and …………………………….   After that, I …………………………. 

In the afternoon I ………………………… 

At this moment I am …………………………………………. 

 

Use Present Simple and Present Continuous. Send the video to 
eva.margalef@tapiro.cat  (2nd A) 

rosa.catalan@tapiro.cat  (2nd B, C, D) 

or upload it in  your Drive and share it with us. Have fun! 

We will take into account the following items for the final mark: 

 

CRITERIA  SCORE     /10 

Grammar and vocabulary Ability to use grammar and 
vocabulary correctly with no 
significant errors. 

 
/2 

Content  Inclusion of all required 
information. 

/2 

Pronunciation Using the correct 
pronunciation with no 
significant errors. 

 
/2 

Fluency and body language Ability to communicate 
clearly and using nonverbal 
communication. 

 
/2 

Originality and edition The student attracts the 
interest of the audience and 
uses edition tools. 

 
/2 
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FÍSICA I QUÍMICA (1) 

ELS ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA – TEORIA 

(Feina per a la setmana de l’11 al 17 de maig) 

Alumnes de 2n A i 2n B, envieu la vostra feina a david.taratiel@tapiro.cat; alumnes de 2n C i 2n                   

D, envieu la vostra feina a nuria.cardona@tapiro.cat. 

Recordem que, químicament, l’aigua és la mateixa substància que el gel (“hielo”) i que el vapor                

d’aigua. Totes tres corresponen al que escrivim en química com a H2O. Però estan en tres estats                 

físics diferents: el gel és un sòlid, l’aigua és un líquid i el vapor d’aigua és un gas. 

Hi ha 4 propietats que ens permeten distingir entre els estats de la matèria: 

· Forma pròpia: Si la seva forma és sempre la mateixa o si es pot trencar, direm que la matèria                   

“té forma pròpia”. Si canvia de forma segons el recipient on la posem i és impossible                

trencar-la, direm que la matèria “no té forma pròpia”. Exemple: un tros de fusta té una forma                 

concreta i donant-li cops forts amb un martell pots arribar a trencar-lo; però l’aigua, en canvi,                

no té forma ni pots trencar-la (si la separes, sempre la pots tornar a unir sense que es noti cap                    

ruptura). 

· Fluïdesa: Una substància té fluïdesa (es diu que “flueix”) si és capaç de passar per un forat                 

més petit que la mida que té tot el conjunt de matèria. Exemple: tota la pasta de dents d’un                   

tub pot canviar de forma i sortir per un forat que és més petit que el tub, però tu no pots                     

canviar de forma i fer passar tot el teu cos a través del forat d’un pany! 

· Densitat: Quina massa té un volum concret d’aquella substància. Per exemple, si un litre              

d’objecte, són molts quilos, tindrà “densitat alta”. Si un litre d’objecte, són pocs quilos, tindrà               

“densitat baixa”. De manera intuitiva, pots relacionar “densitat alta” amb “pes elevat”, i             

“densitat baixa” amb “pes petit”. 

· Compressibilitat: Si un objecte es pot apretar i fer que ocupi menys espai, es diu que és                 

“compressible”. Si, per molt que l’apretis, no pots fer-lo més petit, es diu que l’objecte és “no                 

compressible” (o que té “volum fix”). Exemples: per molt apretes un cub de metall, no               

aconseguiràs que es faci més petit; si apretes una ampolla d’aigua, pots aconseguir             

rebentar-la però no fer-la més petita; però, en canvi, si agafes una xeringa plena d’aire, li                

tapes la sortida amb un dit i apretes la part que es desplaça, pots apretar l’aire perquè ocupi                  

una mica menys d’espai. 

 

1) Tenint en compte el que s’ha dit aquí dalt. Emplena la taula següent dient el valor d’aquestes                  

quatre propietats per a sòlids, líquids i gasos. [Consell: si en alguna de les caselles no saps què                  

posar a la casella, utilitza d’exemple mental una roca per als sòlids, aigua per als líquids i aire per                   

als gasos.] 
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  Forma pròpia 

(sí / no) 

Flueix 

(sí / no) 

Densitat 
(alta / mitja / baixa) 

Compressible 

(sí / no) 

Sòlids         

Líquids         

Gasos         

 

2) Classifica les següents substàncies en sòlids, líquids o gasos. Totes elles estan a temperatura               

ambient (no s’han escalfat ni refredat). Per classificar-los, comprova que, en cada cas, tenen els               

valors de les quatre propietats que has escrit a la taula a dalt: 

· Oli: 

· Ferro: 

· Sal: 

· Oxigen: 

· Alcohol: 

· CO2: 

 

3) INVESTIGA La pasta de dents és un sòlid, un líquid o un gas? Busca’n informació. 

  

 

  

4) INVESTIGA Algun cop potser has sentit o llegit que, en realitat, hi ha 4 estats de la matèria:                   

sòlid, líquid, gas i plasma. Què és l’estat de plasma? Busca informació sobre què és l’estat de                 

plasma i posa algun exemple d’alguna cosa que estigui en estat de plasma. 

 

 

  

  

 



Les propietats de sòlids, líquids i gasos venen donades per com estan unides entre elles les                

minúscules partícules que els formen. En un sòlid, les partícules estan fortament unides (no              

poden separar-se; només vibren una miqueta). En un líquid, les partícules estan juntes, però no               

unides (solen estar juntes, però poden separar-se). En un gas, les partícules estan lliures              

movent-se en línia recta, fins que xoquen contra una paret i reboten. 

 

5) Tenint en compte l’explicació anterior sobre les partícules que formen les substàncies, i mirant               

el dibuix il·lustratiu, explica les propietats que s’indiquen a continuació: 

a) Per què creus que els sòlids tenen forma pròpia i, en canvi, els líquids i els gasos no? 

  

b) Per què creus que un líquid flueix i un sòlid, en canvi, no pot? 

  

c) Per què creus que té més densitat un sòlid que un gas? 

  

d) Per què creus un gas és compressible i, en canvi, un sòlid i un líquid no? 

  

  

  

 



FÍSICA I QUÍMICA (2) 

ELS ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA – EXPERIMENTACIÓ 

(Feina per a la setmana de l’18 al 24 de maig) 

Alumnes de 2n A i 2n B, envieu la vostra feina a david.taratiel@tapiro.cat; alumnes de 2n C i 2n                   

D, envieu la vostra feina a nuria.cardona@tapiro.cat. 

Un concepte clau és que temperatura = velocitat. Tal com ja has vist aquí a dalt, els sòlids tenen                   

les seves partícules unides i que gairebé no es poden bellugar. En els líquids, les partícules solen                 

estar juntes, però no unides. En els gasos, les partícules estan lliures i en moviment, xocant contra                 

les parets del recipient. 

Per exemple: les molècules d’aigua que formen el gel (fred) estan gairebé aturades; les molècules               

d’aigua que formen l’aigua líquida (temperada) es mouen, però poc; les molècules d’aigua que              

formen el vapor d’aigua (calent) es mouen molt ràpid. A més temperatura, més moviment hi ha                

en les molècules de la substància. 

Això també passa encara que les dues substàncies estiguin en el mateix estat. Per exemple, les                

partícules de l’aigua a 60oC es mouen més que les partícules d’aigua a 20oC, tot i que en els dos                    

casos són líquids. I les partícules de gas a 40oC també es mouen més ràpid que les partícules de                   

gas a 30oC. 

Aquest és el fonament que necessites entendre per poder explicar què està passant en els dos                

experiments que faràs aquesta setmana. 

  

EXPERIMENT 1 

Aquest és un experiment que et prendrà una estona, però és molt senzill de fer. Per a fer-lo                  

només necessites dues ampolles de plàstic buides de la mateixa mida i accés a un congelador.                

Assegura’t que els taps de les dues ampolles que has agafat tanquen bé! 

De les dues ampolles: 

· L’ampolla 1 la deixaràs, buida i amb el tap posat, al marbre de la cuina, sense fer-li res. Serà                   

el que, en ciència, s’anomena “referència”: et servirà per veure com és una ampolla normal i                

comparar-la amb totes les coses que li vagin passant a l’altra. 

· L’ampolla 2 serà a la que li aniràs fent diverses coses. Tingues un mòbil preparat per poder                 

fer fotografies. Ves seguint les instruccions atentament (llegeix-les abans totes per tenir una             

idea aproximada de què has de fer i en quin ordre). 

Comencem l’experiment. Aquí tens els passos que has d’anar seguint: 
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1. Posa l’ampolla 2 (buida i amb el tap posat) dins del teu congelador i deixa-la allà a dins                   

durant uns 10 minuts aproximadament. 

2. Treu l’ampolla 2 del congelador i posa-la al costat de l’ampolla 1. Fes-los-hi una foto (fes-ho                 

de pressa: si passa el temps, l’ampolla tornarà al seu estat normal). 

3. Treu el tap de l’ampolla 2, fixant-te amb el que passa, i posa-la novament al congelador                 

(però aquest cop destapada) durant 10 minuts més. 

4. Obre el congelador, posa el tap a l’ampolla 2 (si pots fer-ho a dins del congelador, abans de                   

treure-la, millor) i treu-la del congelador. 

5. Espera un minut o dos. Toca l’ampolla 2 i apreta-la suaument (vigila, perquè si la rosca no                  

tanca bé, el tap pot sortir disparat com si fos una ampolla de cava i et podries fer molt de                    

mal!). Notes igual l’ampolla 1 que la 2 quan les apretes? Si vols, pots fer-los-hi una                

fotografia, tot i que probablement la diferència costi de veure visualment. 

6. Omple la pica de la cuina o del bany d’aigua i posa les dues ampolles planes sobre l’aigua.                   

Fes una fotografia. Mira si floten igual una que l’altra. 

7.   Treu el tap de l’ampolla 2 i fixa’t amb el que passa. 

 

Ara, respon les següents preguntes sobre el que has anat observant: 

1) Què ha passat quan has tret el tap de l’ampolla 2 després de tenir-la 10 minuts tapada dins del                    

congelador en el pas 3? 

  

2) Què has notat quan has apretat les dues ampolles en el pas 5? 

  

3) Han flotat igual les dues ampolles en el pas 6? 

  

4) Què has notat quan li has tret el tap a l’ampolla 2 en el pas 7? 

  

5) Què creus que passaria si posessis un globus inflat durant uns 10 minuts al congelador? (si en                  

tens un a casa, pots comprovar si la teva teoria és correcta) 

 

 



6) Explica què creus que ha passat al llarg de l’experiment a nivell de les partícules que hi havia                   

dintre de l’ampolla 2. Recorda que la temperatura està relacionada amb el moviment de les               

partícules de la substància. 

  

  

 

 

  

  

EXPERIMENT 2 

Aquest és un experiment curt però intens. Primer: demana l’ajuda dels teus pares durant tot               

l’experiment, ja que necessitaràs fer servir el foc de la cuina. 

Material: necessites una llauna de refresc buida (de Coca-Cola, Fanta o el que sigui), unes pinces                

de cuina que et permetin aguantar la llauna de Coca-Cola sense tocar-la (per no cremar-te). Si                

tens cuina d’inducció, et farà falta una paella de les que fas servir per cuinar. 

El procediment que has de seguir és el següent: 

1. Emplena la pica de la cuina (o un recipient gran) d’aigua freda. Si pots, posa-hi uns quants                  

glaçons i així li baixaràs més encara la temperatura. 

2. Posa una miqueta d’aigua dins de la llauna (no cal gaire quantitat, n’hi ha prou amb una                  

alçada d’un centímetre d’aigua dins de la llauna aproximadament) 

3. Posa-la al foc. Si tens un fogó, aguanta-la amb les pinces i posa-la directament a sobre la                  

flama. Si tens vitroceràmica, posa la llauna de peu a damunt del fogó i, si tens inducció,                 

posa-la de peu sobre una paella i la paella sobre el foc. Vigila de no cremar-te. Assegura’t                 

que les pinces que has agafat no transmeten la calor o posa’t, a més a més, alguna manyopla                  

protectora. 

4. Quan l’aigua de la llauna comenci a bullir (ho sabràs perquè sentiràs soroll de bombolles                

movent-se i veuràs que surt un vapor blanquinós pel forat), deixa-la al foc encara durant uns                

10 segons més. 

5. Passats els 10 segons, treu la llauna del foc amb les pinces i, quan la tinguis damunt de la                    

pica/recipient on has posat l’aigua freda, dona-li ràpidament la volta a la vegada que              

l’enfonses en l’aigua freda (no cal que sigui molt exacte, però intenta que el primer que toqui                 

l’aigua freda sigui el forat de la llauna). Grava un vídeo de quan la llauna toca l’aigua freda o                   

fes-li una fotografia a la llauna al final del tot. 

 



Ara, respon les següents preguntes sobre el que has anat observant: 

1) Ha passat alguna cosa quan la llauna ha entrat en l’aigua freda? Pots adjuntar les fotografies o                  

vídeos que hagis fet. 

  

  

2) Intenta explicar què ha passat. Com a pista: té novament relació amb temperatura, el               

moviment de les partícules i la pressió... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



MÚSICA 2n A - D 
 

Sobre els temes que hem estudiat (Edat Mitjana, Renaixement i Barroc), heu d’escollir             
un tema i heu de realitzar les següents tasques: 
1. Composar un rap que parli del tema escollit amb les característiques principals de             
l’època, autors més rellevants i altres qüestions d’interès. 
2. Escriure un títol suggerent i la melodia ( la durada serà un d’un minut més o                
menys) 
3. Enregistrar la melodia amb la gravadora d’un dispositiu mòbil (ordinador, tablet o            
smartphone) 
4. Enviar al correu de la professora tant la lletra del rap com l’audio (imprescindible              
les dues parts per avaluar l’activitat). 
 
LLETRA   

 



Ciències Socials. 

Bizantins i carolingis 

  

Introducció a l’activitat 

Resolent les activitats que trobaràs a continuació, farem un passeig per l’Europa de             
la fi de l’època antiga i els inicis d’una nova època que estarà presidida per les                
relacions feudals. 

Quan els pobles bàrbars arribaren a les fronteres de l’Imperi Romà, no es pensava              
que la civilització que havia protagonitzat la història del món mediterrani durant els             
darrers deu segles pogués desaparèixer, però la conquesta de Roma pels pobles            
bàrbars l’any 476 d.C va significar l’inici d’una nova era. 

Els bizantins, els carolingis i els musulmans passaran a ser els tres pobles             
dominadors d’Europa, i no hem d’oblidar els visigots per la rellevància que arribaran             
a tenir en la història de la península ibèrica.  

Les activitats que se us proposen a continuació fan un repàs general per la història               
de Bizanci i l’Imperi Carolingi.  

A: L’Imperi Bizantí  

1. Mireu el següent vídeo i responeu les preguntes: L’Imperi Bizantí  

a. Expliqueu com Constantinoble comença a guanyar importància en l’àmbit         
econòmic al segle IV d.C. Això us ajudarà a entendre l’origen de l’Imperi             
Bizantí. 

b. Quina va ser la principal tasca de l’emperador Constantí? Escriviu les dates            
en què va succeir. 

c. Qui va ser l’emperador responsable de la divisió de l’Imperi Romà? En            
quines dues parts es va dividir l’Imperi? Quines eren les seves dues            
capitals? 

d. Què va succeir llavors amb l’Imperi Romà d’Occident? 

e. Per tant, l’Imperi Bizantí es correspon amb l’Imperi        
______________________. 

f. Qui va ser Justinià? En quin segle es va fer càrrec de l’Imperi Bizantí?               
Indiqueu les dates de naixement i mort. 
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g. Expliqueu quines reformes va impulsar. 

h. Quina religió va adoptar? 

i. Quina crisi religiosa va patir l’Imperi? Quina va ser la conseqüència? En             
quin any? Això s’anomena el Cisma d’Orient. 

j.    Quins pobles van començar a afeblir l’Imperi? Quins territoris van ocupar? 

k. Quins altres problemes va començar a patir l’Imperi? 

l.    Què són les Croades? Com comencen? 

m.  Què succeeix al 1204? 

n. Com acaba l’Imperi Bizantí al 1453? Quin poble l’ocuparà? Com passarà a            
denominar-se Bizanci? En què es convertirà? 

o. Quina va ser la conseqüència directa de l’ocupació de Constantinoble pels           
turcs? 

p. Consulteu el document que s’indica i extraieu 5 característiques de l’art           
bizantí que es poden observar en la Basílica de Santa Sofia de            
Constantinoble: 

1. Interpreteu el següent mapa de l’imperi carolingi: 

 

 



 

a. Si tenim en compte que el mapa representa el territori sota el domini             
carolingi, quin període de temps abasta? 

b. Ajuda’t d’un mapa actual d’Europa i esmenta els territoris que va ocupar            
l’Imperi Carolingi.  

c. Quins altres regnes o imperis ocupaven Europa en aquella època?. Mira el            
mapa i enumera’ls. 

d. On es trobava la residència de Carlemany? Quina és la importància           
d’aquesta ciutat durant aquest període? 

e. Al mapa es poden veure uns territoris anomenats “marques”. Escriu el nom            
de les que es poden veure. Per quines raons van ser creades? El territori              
català havia format part d’alguna d’elles? Quin nom rebia? Consulta la           
Viquipèdia. 

 

  

 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
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MATEMÀTIQUES 
Mail  aitor.villarreal@tapiro.cat ( grups BCD ) 
 
Mail: Beatriz.fumanal@tapiro.cat ( grup A) 
 
Aquests dies treballareu les figures geomètriques, característiques, propietats i processos de           
construcció. 

Instruccions 
 
Heu de fer les tasques i entregar-les al vostre professor (Aitor o a Beatriz) la setmana 
corresponent 
 

El problema 1 s’ha d’enviar el dia 17/05/20 
El problema 2 s’ha d’enviar el dia 24/05/20 
 

Això són problemes, els problemes no surten a la primera, ni es resolen en 5 minuts. S’ha 
de dedicar temps i provar diferents camins. No ens serveix un “no sé fer-ho” i no entregar 
res. SI NO ARRIBEU A RESOLDRE ALGUN PROBLEMA ENVIEU TOT EL QUE HEU FET 
PER PENSAR EL PROBLEMA I EXPLIQUEU-HO. 
 
Primer feu cada problema sense llegir la nota aclaridora i, només si trobeu dificultats, llegiu-la 
poc a poc i continueu el problema. 

Problema 1 
Observa el nombre de diagonals dels següents polígons i contesta a la següent pregunta:              
Quantes diagonals té un polígon? 

 

Nota aclaridora: 
Definició de Polígon: un polígon és una figura plana formada per un nombre finit de segments. 
Definició de Diagonal: Una diagonal és una línia que uneix dos vèrtexs no consecutius d'un               
polígon. 
Definció de Vèrtex: Un vèrtex és, en geometria, un punt comú entre dos costats consecutius 
d'una figura geomètrica. 
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Fixeu-vos que no us demanem quantes diagonals té un polígon concret (triangle, quadrat, 
pentàgon, trapezi). Us demanem que ens digueu el nombre de diagonals que tindrà 
qualsevol polígon. En altres paraules, us demanem que trobeu la relació entre el nombre de 
costats d’un polígon i el nombre de diagonals. 
Us serà útil dibuixar molts polígons, per cada un compteu el nombre de costats i el nombre de 
diagonals. A partir d’aquí he deu pensar per veure quina relació hi ha entre el nombre de costats 
i el nombre de diagonals. Escriviu el que penseu i finalment comproveu si la relació que heu 
trobat es compleix per tots els polígons. 

Problema 2 (nivell fàcil) 
En el bell mig d’un gran prat hi ha una cabana rectangular que fa dotze metres de llarg per sis 
metres d’ample. En una de les cantonades exteriors hi ha una cabra lligada amb una corda de 
vuit metres de longitud. Quina superfície té la zona d’herba a l’abast de la cabra? 

Problema 2  
En el bell mig d’un gran prat hi ha una cabana rectangular que fa cinc metres de llarg per tres 
metres d’ample. En una de les cantonades hi ha una cabra lligada amb una corda de deu metres 
de longitud. Quina superfície té la zona d’herba a l’abast de la cabra? 

Nota aclaridora 
Podeu fer un dibuix de la situació que tenim? Feu-lo. 
Podeu agafar un cordill i simular per on es pot moure la cabra? Recordeu que està lligada i que 
ni les cabres ni la corda tenen el poder màgic de travessar parets. 
La zona per on es pot moure la cabra quina forma té? Podem calcular-ne l’àrea? I si la partim en 
figures més senzilles, la podem calcular? 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

El CORREO ELECTRÓNICO _ 

1.    Lee el siguiente texto y escribe V si es verdadero o F si es falso. 

 

De: Patricia Mayoral 

Asunto: Visita a Barcelona 

 



Hola Anna, 

 

¿Cómo estás? Espero que estés contenta de haber terminado los exámenes del            
curso. 

  

Te escribo para preguntarte cuándo vas a venir a pasar un fin de semana a Barcelona.                
El próximo fin de semana hay un concierto de Friends, es un grupo de música pop que                 
me gusta mucho. ¿Te apetece venir? No sé si tienes pensado qué quieres hacer              
cuando vengas. Sé que te gustan mucho los museos, pero… ¡creo que ya los has               
visto todos! 

  

El otro día vi a tu amiga Laura. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi casa. Me                  
presentó a su novio y me dijo que la avisara cuando estuvieras por aquí. 

  

Bueno, ya me escribirás y me dirás si podrás venir. Vendré a buscarte a la estación.                
¿Me avisarás cuando llegues?  

  

¡Qué ganas tengo de que vengas a verme! 

 Ojalá que puedas venir pronto. 

  

Hasta pronto 

  

Patricia. 

  

  

  

En este correo electrónico hay saludo inicial pero no hay 
despedida. 

  

 



Patricia hace una propuesta a Anna para el próximo fin de 
semana. 

 

En el texto, hay un párrafo nuevo cuando se cambia de tema.   

Patricia le explica a Anna cómo le va la vida.   

Los signos de interrogación y admiración solo aparecen al final de 
la oración. 

  

Patricia expresa deseos al principio y al final de su correo.   

  

  

2. Clasifica las formas de indicativo de los verbos subrayados en la carta de Patricia en la                 
siguiente tabla. 

  

verbos en pasado verbos en presente  verbos en futuro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 



3. Patricia le ha escrito un correo a su amiga Anna. ¿Lo hubiera escrito igual si el correo fuera                   
para su profesora? Decide si las siguientes expresiones son propias del estilo formal             
(estándar) o informal (coloquial/familiar). 

  

- Oye, ¿cuándo vas a venir? 

- Un saludo 

- Espero que estés bien 

- ¡Nos vemos pronto! 

- Pásame los apuntes de mates 

- ¿Cómo te va? 

- Te agradezco de antemano tu colaboración 

- Cuídate mucho 

- ¿Podrías enviarme las actividades de la semana pasada? 

- A ver si quedamos y nos ponemos al día 

 RECUERDA: 

-  En el correo electrónico debemos ESPECIFICAR siempre el ASUNTO. 

- Es necesario INICIAR el correo con un SALUDO Y CERRAR  
- Debemos CAMBIAR DE PÁRRAFO al cambiar de tema. 

  

4.    Lee el siguiente texto y completa la actividad propuesta. 

¿Cuándo podremos  empezar a quedar con nuestros amigos... de verdad? 

Si no hay contratiempos, tendremos que esperar un poquito más para ver a todos nuestros               

amigos  o visitar a familiares. 

Nos quedamos sin verlos en Semana Santa y en el puente de mayo por el confinamiento                

(seguramente ahora estaríamos hablando de lo que hicimos en el Puente de mayo), pero no               

nos resistimos a soñar con el esperado reencuentro de nuestros familiares o en qué momento               

será posible ir  al Instituto. 

 



Con todo, la gran pregunta es ¿Podremos hacerlo pronto? Por el momento, todo indica que SÍ,                

aunque habrá que seguir el plan de desescalada que proponga el gobierno, pues las ganas de                

hacer planes no se han hecho esperar; No obstante, nuestra ilusión a menudo choca con la                

incertidumbre. Es por eso que debemos armarnos de PACIENCIA, pues todo lo cura. 

 SJ 

5.    Escribe un correo a un amigo/a explicándole tus planes cuando puedas quedar con ellos.  

NO OLVIDES utilizar expresiones para formular buenos deseos como por ejemplo: Ojalá que 
puedas venir pronto. 

Deseo que 

Espero que 

Me encantaría que/ Me gustaría que 

  

De: 

Asunto: 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



MATÈRIA: TECNOLOGIA  2ESO 

* Realitza les activitats a la llibreta o crea un document a Google Classroom.  
* Els dibuixos els pots fer en llapis. Esforça’t en fer una bona presentació.  

* Entrega les activitats en forma de fotografia, pdf o document. Envia-ho per 

correu o penja-ho a Classroom a l’apartat d’entrega de tasques del confinament.  

1. CONTEXT 

Just abans del confinament, a casa teva estàveu a punt de           

renovar tota la instal·lació elèctrica d’enllumenat. La setmana        

passada havia de venir un tècnic a veure els circuits que teniu a             

casa per comprar el material. 

Com que ara no pot venir, us demana que li passeu vosaltres            

els esquemes dels circuits d’enllumenat que teniu a cada part          

de l’habitatge (rebedor, cuina, menjador, habitacions ...) per        

anar avançant feina. 

2. ENCÀRREC 

Per cada part de l’habitatge apunta quants punts de llum hi ha (bombetes,             

fluorescents ...) i quants punts de comandament (interruptors, commutadors         

...). Després dibuixa el circuit corresponent.  

Si vols pots dibuixar i provar el circuits amb el simulador Crocodile Clips             

https://bit.ly/3c0q33X . Si tens dubtes a l’hora de decidir el tipus de            

comandament en algun cas, pots consultar aquest recurs:        

https://bit.ly/2L19FV0 

L’informe final que li enviïs al tècnic ha de ser un document amb la informació de                

totes les parts del teu habitatge on hi hagi algun punt de llum, i per cada part                 

(cuina, bany ...) ha de tenir la següent informació: 

Part de l’habitatge: (Cuina, bany, Menjador ....) 

Nombre de punts de llum: (1,2, ...) 

Nombre d’element de comandament: (1,2, ...) 

Material a comprar i justificació de la tria: 

( Nombre i tipus de receptors de llum i de comandament, altres materials i altres 

materials que consideris important) 

Circuit: 

(Esquema del circuit de la part de l’habitatge dibuixat a mà o amb ordinador) 

 

3. DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ 

a) La coherència entre el nombre de punts de llum i el tipus de connexió entre ells                 

(recorda que a casa, si es fon un llum, la resta segueixen funcionant). 

b) La coherència entre el nombre de punts de comandament i el tipus d’elements              

de comandament triats. 

c) La correcció de la justificació en la tria de material necessari per fer el circuit i la                  

coherència entre la resta d’apartats. 

d) La cura amb què has fet el dibuix dels circuits i el seu correcte funcionament                

(amb el simulador Crocodile Clips pots provar que el circuit funcioni). 

e) La correcció de la presentació de l’informe que redactis per al tècnic. 

 

https://bit.ly/3c0q33X
https://bit.ly/2L19FV0


 

Català 

 

Escriu un petit text de 125 paraules, de caràcter personal, que descrigui un dia                           

qualsevol de la teva vida relacionat amb un estat d’ànim concret. El text pot                           

començar així: 

“Avui és un d’aquells dies que em sento…” 

La tasca s’ha de penjar en document Word o en fotografia al Classroom. 

 

 


