ACTIVITATS PROPOSADES PER A L’ALUMNAT
DE 2n ESO

MATEMÀTIQUES
Aquí teniu accés a les activitats per treballar durant aquests dies:
Grup PIM: Activitats de matemàtiques
Altres grups: Activitats de matemàtiques

CASTELLÀ
Grup PIM: Activitats de castellà per al grup E-21
Resta de grups:
-Pàgina 128 del llibre de text: llegir lectura i els seus exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10.
COPIAR ENUNCIATS.
-Pàgina 143 del llibre de text: llegir lectura “Cántico doloroso al cubo de la basura” i els seus
exercicis: 1 i 2.
COPIAR ENUNCIATS.
-Pàgina 148 del llibre de text: llegir lectura i els seus exercicis 1, 2, 3, 4, 5, 12 i 13.
COPIAR ENUNCIATS.

-Pàgina 152 del llibre de text: llegir lectura “Recibí tu declaración de amor…” i els seus exercicis
1,2 i 4.

CATALÀ
Grup PIM: Feines de català
Resta de grups: Feines de català

TECNOLOGIA
UNITAT 4
- Mapa conceptual (esquema o resum)
-Exercicis: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22

FÍSICA I QUÍMICA
Realitzeu aquest Banc d’activitats de Física i química

CIÈNCIES SOCIALS
Accediu al Google Sites de Ciències Socials i cliqueu a sobre del nom del vostre professor o
de la vostra professora per accedir a la feina.

ANGLÈS
1) Realitzeu aquesta webquest.
2) Practice your English with these useful websites. Do exercises about vocabulary,
grammar, reading and listening.
1.- Agenda Web
2.- English exercises.org
3,.Really learn English
5.-abc.net- everyday English
6.- News in levels

3) READING:
Choose one of your favourite English books. Have a look at this online library, you can also
enjoy reading for free.
Obooko
4) Writing (50 words)
1.-Design your virtual house and describe it. Complete the sentences in the paragraph plan
Paragraph 1
Give your virtual name. Is your house big or small? Write about the bedroom(s) and
bathroom(s).
I’m _______________ and here’s my virtual house. It’s _______________ . There
________________
Paragraph 2
Write about other rooms in the house. For example, the living room or the kitchen. What is
in these rooms?
There is /There are____________________________________
Paragraph 3
Write about your favourite thing in the house.
My favourite thing __________________________
2.-Write a report about your school. Complete the sentences in the paragraph plan.
Paragraph 1
Say what school you go to and how many students there are.
I go to ____________________________________
There are________________________________
Paragraph 2
Choose a part of your school. Describe it and give examples of what you do there.
My school has got __________________________
_________________________________________
We go there for ____________________________
_________________________________________
Paragraph 3
Choose another part of your school. Describe it and say what you do there.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Mails de contacte:
Natalia: nataliasenglishcorner@gmail.com
Núria: mrs.nuria.englishteacher@gmail.com

EDUCACIÓ FÍSICA

Realitzar les tasques proposades per a 2n d’ESO.

OPTATIVA: FRANCÈS
Souvenez-vous que pour la fin du mois, vous devez présenter l’activité Mon album de
famille.
Regardez aussi ce film en français sous-titré en français : Astérix et les jeux olympiques
(permettez l’exécution de Flash).
N’oubliez pas que vous pouvez toujours contacter votre prof par e-mail sur
vickyprofdefle@gmail.com

OPTATIVA: ALEMANY
Sie müssen ein persönliches Tagebuch darüber schreiben, was Sie jeden Tag tun, wenn wir
zu Hause sind. Schreiben Sie 2 tägliche Aktivitäten.

MÚSICA
Realitzeu aquestes activitats sobre la unitat 3: Música al cinema.

RELIGIÓ
Tema: Patriarca Josep
Preguntes:
1. Quan va interpretar Josep els somnis?
2. Explica el somni del faraó a Josep. De que anava?
3. Van reconèixer els germans a Josep? Per que no?
4. A on van ficar els germans a Josep al seu germà?
5. De qui era fill Josep?
6. Quants fills va tenir Josep?
7. Per que els germans li tenien enveja a Josep?
8. Josep va tenir un somni al principien el qual els germans s' inclinaven cap a ell i aixó va fer
augmentar el seu odi.
9. A qui va fer cridar Josep?
10. Explica ara que és sentir enveja.
11. Quina moral podem aprendre sobre aquesta historia?
Contesta a la teva llibreta les següents preguntes:

a. Per que els germans de Josep li tenien enveja?
b. Per què Putifar va fer empresonar Joseph?
c. Com va Interpretar Joseph el somni del faraó? I quin consell li va domar?.
d. La terra a on vivia la fa mili a de Josep va patir el set anys de males collites? Què va de
haver fer la família de Josep? (espai pera les respostes)
Busca informació sobre els faraons. Fes un resum d'aquelles idees que creguis més
importants.
1. Saps què és una piràmide?
2. Creus que els germans de Josep van fer bé venen el seu propi germà? Raona la teva
resposta.

AULA D’ACOLLIDA
1.- Segur que aquets dies hauràs vist alguna pel·lícula que t'haurà agradat, fes un resum amb
les teves paraules, i me l'envies per email (mferr3@xtec.cat).
2.- I ara, fes un enregistrament de veu (pots fer-ho amb la gravadora del teu mòbil) del resum
de la mateixa pel·lícula, i me l'envies també per email (mferr3@xtec.cat).

