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MATÈRIES TASQUES 

Català 

Fer la feina programada a l'apartat "Proposta de feina per la setmana del 30 de 
març al 3 d'abril", al Moodle de CAT2.  
- L'activitat de Comprensió lectora és de llarga duració; durant tot el 3r trimestre.  
- L'activitat de Comunicació oral és optativa (i es pot fer tantes vegades com es 
vulgui).  
- L'activitat d'Expressió escrita és recomanable fer-la, ja que sinó s'haurà de fer quan 
tornem a l'institut. 
- Opcionalment, continuar amb els quizizz de llengua que us envio cada dia. 

Castellà 

1. Continuar lectura llibre i qüestionaris de Legiland. 
2. ÚS DE LA LLENGUA (léxic) 
- Repassar teoria sufixes (veure Moodle) 
- Mapes interactius per treballar els sufixes de gentilicis (d'Espanya, d'Europa) 
- Posar a un mapa de Catalunya els gentilicis de les ciutats catalanes més 
importants.  
- Opcional: cercar la resta de gentilicis del món i apuntar-los a un mapa polític que 
es troba a la mateixa carpeta. 
A Moodle haurà una explicació completa de l'activitat, espicificant què, quan i com 
lliurar-ho. 

Anglès 

1. A la pàgina 50 de l'SB hi trobaràs 11 verbs de moviment (també els trobaràs en 
pdf a la unitat 4 del Moodle). Fes-te fotos representant-ne 6 i, per als altres, busca 
imatges a Internet. Presenta les imatges i els noms dels verbs utilitzant el 
PowerPoint o Google Slides i penja-ho a la tasca "My movement" de la unitat 3 del 
Moodle. 
2. Realitza el qüestionari "Vocabulary: Money" que hi ha a la unitat 3 del Moodle. 
3. Realitza el qüestionari "Vocabulary: Movement" que hi ha a la unitat 3 del 
Moodle.  

Estructures 
Lingüístiques 

Llegir la presentació sobre l'adverbi que trobareu al Moodle (a l'apartat "Setamana 
30/03 - 03/04") i realitzar les activitats. Teniu habilitat un fòrum de dubtes sobre 
l'adverbi. Si algun alumne pot resoldre el dubte d'un company ho pot fer. 

Matemàtiques 
Càlcul de perímetres i d'àrees de figures planes. Qüestionari final. Està tot penjat al 
moodle. 

Tecnologia 

Realitzar l'etiqueta del iogurt. El moodle teniu penjat el que ha de portar una 
etiqueta d'un producte alimentari. Cada component del grup haurà de fer una 
etiqueta individualment i la penjarà a la web compartida del vostre grup. En 
aquesta etiqueta hi haurà tambè el nom de la vostra empresa. Per dubtes estem en 
contacte per correu. El tema de retorn de la feina serà un cop totes les tasques 
fetes. 

Física-Química 

Fer una inforgrafia sobre els tipus de forces. Hi ha les orientacions de com realitzar-
la i com presentar-la al moodle. Si algun alumne ha fet alguna de les experiències 
proposades de la setmana passada, pot enviar un vídeo al professorat, ens 
agradaria veure com feu de científics a casa. 
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Socials 
Visualitzar per internet “la memòria dels cargols: La pesta negra” . La setmana 
següent us plantejaré un tema, haureu de redactar un text i farem el retorn. 

Socials - AICLE 
Trobareu les tasques de socials penjades al moodle en un document work on haureu 
de seguir les indicacions. 

Música 
Activitats: Obrir el llibre de música que es troba en el moodle. Després entreu a la 
pissara de 2n d'ESO i allà podreu seguir les classes de música. 

Educació Física 

1.Contestar l’enquesta del moodle amb el nom Enquesta valoració Paula Bertran.  
2.Contestar l’enquesta del moodle amb el nom Empatitza2!. Només cal que ho facin 
aquells que no ho vareu fer en l’última sessió amb la Paula.  
3.Realitzar la tasca qüestionari bàdminton. Us pot ajudar la lectura de documents i 
visualització de vídeos que teniu al mateix apartat del moodle. La tasca es lliura des 
del mateix moodle.  
4.Podeu col.laborar omplint l’excel amb nom Recursos EF. Aquí podeu omplir 
diferents apartats amb diferents recursos que coneixeu, que estigueu fent servir... 
Entre tots farem una base de dades que després tots tindrem disponible.  
5.Cartell hàbits saludables. Molts ja l’heu enviat. Per aquells que no ho heu fet 
encara hi sou a temps. Heu de fer-ho per mail i en format PDF.  
Les tasques 1, 2 i 3 són obligatòries i les 4 i 5 són opcionals. Data màxima de 
lliurament: 3 d'abril a les 23.55h. Teniu més informacio´al moodle. 

Optativa 
Alemany 

1. Mira aquest vídeo que explica com es forma l'imperatiu en alemany. 
https://www.youtube.com/watch?v=dCDqL5Cx6tk 
2. Busca tu altres vídeos que t'ajudin a comprendre com es crea l'imperatiu en 
alemany, per quines persones s'utilitza, quan s'utilitza l'imperatiu i per a què. 
3. Tornant de setmana santa farem exercicis de comprensió, ara toca investigar. 
4. Acaba les activitats de les setmanes anteriors, si no les tens acabades. 

Optativa 
Francès 

1. Fes un repàs del menjar en francès. Elabora un document que contingui tantes 
paraules com puguis, i inclou-hi la traducció al català o bé un fotografia que t'ajudi a 
recordar cada paraula. Penja el document a la carpeta 'La nourriture' de la unitat 3 
del Moodle. 
2. Fes el qüestionari 'La nourriture' de la unitat 3 del Moodle. 
3. Omple la fitxa 'Qu'est-ce que tu as mangé cette semaine?' de la unitat 3 del 
Moodle. Escull tres dies de la setmana i, per cada dia, afegeix una imatge i una 
descripció en francès del que has menjat per esmorzar, per dinar, per berenar i per 
sopar. Penja el document a la carpeta 'Qu'est-ce que tu as mangé cette semaine?' 
de la unitat 3 del Moodle. Recorda que en època de confinament és molt important 
tenir una bona alimentació! 
4. Acaba les activitats de les setmanes anteriors, si no les tens acabades.  

Optativa 
Humanitats 

Mirar una pel·lícula de viatges i fer-ne un cartell. Indicacions al Moodle. 

 


