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ESO 2 

 
 

MATÈRIES TASQUES 

Català 

1. Legiland. Durant el 3r trimestre (fins al 30 de maig) caldrà llegir un llibre del 
llistat de Legiland i fer-ne els qüestionaris. Qui ja n'hagi triat algun i el vulgui 
començar, ara és el moment. En cas de no tenir-ne cap, Legiland ha penjat articles 
en línia, relativament curts i interessants, també amb qüestionaris de Comprensió 
Lectora. La professora recomana: "Pompeia, una ciutat museu", "Joglars i 
trobadors" i "Nenes extraordinàries", però els alumnes poden escollir-ne d'altres, si 
els prefereixen. 
2. CAT: Quizizz per practicar temps verbals. Trobareu els codis al Moodle de català. 
Les professores de català i estructures lingüístiques recomanen aprofitar aquests 
dies per escriure un text per participar al concurs literari de l'Ajuntament de Gurb. 
Les bases es poden trobar al Moodle de català. 

Castellà 

1. Llegir llibre de Legiland. En cas de no poder accedir o comprar-ho, s'haurà de 
llegir dos articles de Legiland. La professora recomana "Los animales en la 
mitolgía", "El Quijote: 14 claves para comprenderlo mejor" i "¿Para qué os 
quiero?¿Cómo vuelan los aviones?" 
2. Fitxa repàs d'ortografia. 

Anglès 

1. Fer el reading 'The farms of the future' de la unitat 3 del Moodle. Llegir el text i 
respondre les preguntes del qüestionari. 
2. Fer el listening 'Street Art' de la unitat 3 del Moodle. Mirar el vídeo i repondre 
les preguntes del qüestionari. 

Estructures 
Lingüístiques Repàs de les categories gramaticals. 

Matemàtiques 
Fitxa de resolució de problemes amb fraccions i amb la equacions de primer grau, 
treballat durant el curs. Està penjat al moodle, la primera carpeta que trobareu. 

Tecnologia 
Continuar la web del iogurt amb les parts que vam comentar. Per qualsevol dubte 
m'envieu un correu. Graveu individualment el video del procés de fabricació del 
iogurt. Un cop fet els tres membres del grup ho penjareu a la web que compartiu. 

Física-Química 

Activitats complementàries dels conceptes treballats al projecte Crash. El llistat 
d'exercicis que cal fer del llibre digital estan en el moodle (pàgines 4, 6, 7, 10 i 13). 
Opcionalment es poden fer dos experiments de física casolans de la 3a Llei de 
Newton i la caiguda lliure (les instruccions estan en el Moodle). 

Socials 
Grup 1 i 2. Activitat PESTA NEGRA. Anar al Moodle SOC2: L'Europa baixmedieval, 
llegir documents Activitat de la PESTA NEGRA i contestar les preguntes. Un cop fet 
cal col·locar-ho al nou dossier BEM 

Socials - AICLE Activitats (trobareu les indicacions al Moodle). 

Música Activitats (trobareu les indicacions al Moodle). 

Educació Física 

1.Mantenir-se físicament actius procurant, dintre les possibilitats personals, fer 
exercici físic un mínim de tres cops per setmana. Si pots més de 30 min al dia serà 
el més ideal. Algunes idees poden ser fer taules d'exercicis de força i resistència 
elaborats per un mateix, realitzar tabates, fer una coreografia (individual o en 
família), utilitzar APP's relacionades amb l'activitat física... Una idea per a 
l'automotivació podria ser fer un registre del propi treball, fer activitats en família a 
casa i recollir-ne evidències: fotos, vídeos, podcasts...  
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2.Realitzar un cartell o una infografía amb el Canva sota el lema “Els hàbits 
saludables”. Tens total llibertat per expressar la teva creativitat (alimentació, 
descans, exercici físic…). El Departament d’Educació Física seleccionarà les millors 
propostes per penjar-les per les parets de l’Institut.  
3. Si visualitzes pel·lícules, series i documentals, busca'n també algunes 
relacionades amb l'esport, la salut, la nutrició... Pots fer un document fent-ne un 
registre!  
Aquestes activitats no seran avaluades però què millor que cuidar de la teva pròpia 
salut!  

Optativa 
Alemany 

1. Qui encara no l'hagi fet/entregat que acabi i entregui el text descrivint MEIN 
HAUS/MEINE WOHNUNG. 
2. Amb el vocabulari de la lliçó que trobaràs penjat al Moodle U.3 i la fitxa 
preparada crea un Memory, un full amb imatges i l'altre amb les paraules. Aprofita 
i juga amb la teva família. Quan tornem a l'escola porta'l i jugarem junts. 

Optativa 
Francès 

1. Planificar unes vacances de tres dies. Dibuixar una taula resum que digui quines 
activitats es faran cada dia i a quines hores.  
2. Repassar el futur proche.  
3. Mirar-se el pdf 'La lettre informelle' que hi ha a la unitat 2 del Moodle. En aquest 
document hi ha l'estructura de la carta informal, algunes expressions que es poden 
fer servir i una carta informal d'exemple.  
4. Escriure una carta informal a un amic explicant-li les vacances que has planificat. 
On aniràs? Amb qui? Què fareu cada dia i a quines hores ho fareu? Cal seguir 
l'estructura de la carta informal.  

Optativa 
Humanitats 

Activitats voluntàries per escollir de cerca o creació voluntàries sobre músiques del 
món o el viatge a través de la pintura (indicacions al Moodle). 

 


