
 

 
Pla de treball 23/29 de març - 2n Batxillerat 
 
 
CONCURS DE SANT JORDI 
ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES DE CASA!!! 
Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases 
del concurs al web de l’institut. 
Envia la teva proposta al teu professor/a de Llengua o VIP i participa des de casa!!! 
Com ho faig? Pots trobar els correus electrònics dels teus profes al web de l'institut o a 
través del google Classroom. 

 
 
 
PROVES CANGUR 
Per a l’alumnat inscrit a les proves, teniu aquest link on trobareu exercicis autocorrectius. 
http://cangur.org/telecangur/ 
Departament Matemàtiques 
 
 
 

TREBALL DE RECERCA 
L’alumnat amb el Treball de Recerca suspès o no entregat, cal que es posi en contacte amb 
el seu tutor per tal de poder entregar el Treball de Recerca dins dels terminis establerts per 
a la recuperació. 
Recuperació de la memòria escrita: 31 març (S’haurà d’enviar en pdf a tutor i a la 
coordinadora) 
 

 
 
MATÈRIES COMUNES 

 
Professor: Georgina Martínez 
Matèria: Llengua Catalana 
Curs: 2n BTX 
Feines: 
Estudi de l'oració subordinada adverbial (tema 4) 
Exercicis 18 al 29 de les pàgines 80-81 

Anàlisi Adverbials I (exemples al google classroom) 

Anàlisi d'oracions a) b) c) e) i) de l'exercici 20 pàg 80 

Redacció Text argumentatiu "ASPECTES POSITIUS DEL CONFINAMENT" 200 paraules. 
Per lliurar google classroom. 
Treball voluntari de Sant Jordi 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://cangur.org/telecangur/


 
 
 
 
 
 
Professor: Maria Rosa Ena 
Matèria: Llengua Anglesa 
Curs: 2n BTX 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 

  
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Hª de la Filosofia. 
Curs: 2n bat 
Feines: No s’afegeixen tasques noves. Cal que l’alumnat que no va fer la tasca la setmana 
passada la faci ara. Tasca: Repàs ètica Kantiana i  comparació amb l'ètica emotivista de D 
Hume. Ha de ser clara i precisa. 
Data lliurament: Enviar abans del 26/02 via email. 
 
 
Professor: Azucena Povill Espinós 
Matèria: Història 
Curs/grup: 2n Btx 
Feines: Seguiment del Google Classroom (visionar els vídeos i realitzar les tasques 
proposades). 
Tipus i data de lliurament: a través del Google Classroom en els terminis indicats. 

 

  
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

 
 
Professor: Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques 
Curs: 2n Batxillerat 
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria 
Tipus i data de lliurament:  Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. 

 

 
Professor: Jessica Barreda 
Matèria: CTMA 
Curs: 2n de Batxillerat 
Feines: Realitzar les feines que trobareu al Google Classroom de la matèria 
Tipus i data de lliurament:  Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis 
indicats. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Professora: Núria Domènech 
Matèria: Física 
Curs: 2n de Batxillerat 
Feines: Seguit treballant la unitat de Fenòmens Ondulatoris. Això correspon a la unitat 5 del 
llibre de text. Al Google Classroom de la matèria hi ha disponibles les presentacions, vídeos 
i activitats que són d’utilitat per a començar a treballar. Gradualment s’hi aniran penjant les 
tasques a realitzar, per tal d’anar seguint la matèria. 
Tipus i data de lliurament:  Les indicades en les tasques del Google Classroom. 
Si teniu problemes per accedir-hi, poseu-vos en contacte amb la professora. 
 
 
Professora: Rosa Suñer 
Matèria: Dibuix Tècnic 
Curs: 2n Batxillerat 
Feines: L’alumnat de 2 BATX-DT  al llarg d’aquesta 2a setmana hauríeu de: 

- Tenir ja acabades  les figures axonomètriques i els exercicis de geometria plana que 
havíeu de lliurar el dilluns 23 de març. Cal que tothom s’hagi posat al dia!!!!!!! 

- Continuar repassant i estudiant tot el que heu fet fins ara tant de 1r com de 2n de  
Dibuix Tècnic per tal d’anar-nos  avançant en la preparació de  l’Examen de 
Selectivitat. 

- Entreu a la pàgina:  http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/index.html 
Aneu als models exàmens Dibuix Tècnic i comenceu a mirar i fer l’examen del  
Setembre 2017. Veureu que com que hi ha les dues opcions és com si tinguéssiu 
dos exàmens (6 exercicis). 
En la part del dièdric veureu que algun exercici els podreu fer i altres no ja que ens 
falta acabar de donar matèria. Feu el que podeu. No us preocupeu!!!!! 
IMPORTANT: Evidentment que qui no pugui imprimir el que ha de fer és mirar-s’ho i 
pensar quins passos faria per poder  resoldre el problema i espavilar-se a fer 
l’exercici a nivell de plantejament i esbós. Recordeu que estem en confinament i no 
podeu sortir a imprimir o fer fotocòpies. 

- També, al llarg d’aquesta setmana,  hauríeu de posar-vos en contacte amb mi via mail 

per tal que tingués ja els vostres correus i poder-vos enviar instruccions i exercicis de 

cares a les properes setmanes. El meu correu: rsuner2@xtec.cat 

No us preocupeu pel que ens queda per fer!!! 

Centreu-vos amb el que podeu anar millorant i perfeccionant i aprenent aquests dies d’impàs!!!! 

Penseu que si ens esforcem i no perdem el ritme no haurem pas perdut el temps sinó al 

contrari!!!! 

Moltes gràcies per la feina i l’esforç que esteu fent i ànims amb el confinament!!!!! 

#joemquedoacasa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/index.html
mailto:rsuner2@xtec.cat


 
 
 
 
Professor/a: Jordi Soler 
Matèria: Biologia 
Curs:  2n Btx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: A través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 
 
Professors: Marc Vilaplana 
Matèria: Química 2 
Curs: 2n Batxillerat 
Feines: Realitzar les tasques indicades al Moodle de la matèria. 
Data i mitjà de lliurament: Seguir les indicacions del Moodle de la matèria. 

 

  
Professor/a: Gisela Chebabi (Òscar Simón) 
Matèria: Tecnologia Industrial 
Curs:  2n Btx 
Feines: Fer les tasques indicades al Google Classroom de la matèria. Codia Aula 
Classroom: tbzx5mw 
Tipus i data de lliurament: Les indicades al Google Classroom 
 
 
MATÈRIES DE MODALITAT - BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL 
  

 
Professor: Azucena Povill Espinós 
Matèria: Història de l’Art 
Curs/grup: 2n BTX 
Feines: Seguiment del Google Classroom, temari i comentaris visionats, i realitzar les 
tasques proposades. 
Tipus i data de lliurament: a través del Google Classroom en els terminis indicats. 
 

  
Professor: Paco Coronado 
Matèria: Sociologia 
Curs: 2n bat 
Feines: No s’afegeixen tasques noves. Cal que l’alumnat que no va fer la tasca la setmana 
passada la faci ara. Tasca:Repàs del treball sobre dades estadístiques rellevants de S Joan 
Despí i preparació d'una breu exposició a classe amb Power point. 
Data lliurament: Enviar abans del 26/02 via email. 
 
 
Professor/a: Sònia Vives 
Matèria: Anàlisi Musical 
Curs:  2n Btx 
Feines: Realitzar les tasques del Google Classroom. 
Data i mitjà de lliurament: Entregar a través del Google Classroom, en els terminis indicats. 
 
 
 



 
 
 
Professor : Esperanza Pérez 
Matèria : Economia de l'empresa II 
Curs: 2n batx 
Feines: Kahoot temes 9 i 10 (distance learning) 
Tipus i data de lliurament: Google classroom 25.3.2020 
 

 
Professor: Maite Torroja 
Matèria: Llatí II 
Curs: 2n batxillerat. 
Feines: Document word amb dos textos per fer. Document amb orientacions per pau on 
podeu repassar el que ja sabeu i el que falta i per tenir recollits els llatinismes que entren a 
les PAU. Document amb la primera part dels llatinismes explicats. Document amb la segona 
part dels llatinismes explicats. Full amb exercici de llatinismes. Del llibre:  De literatura 
aquesta setmana llegirem sobre Virgili i l'Eneida (comença en pàgina 84). Exercicis de la 
pàgina 88:   4.16; 4.18; 4-19.  
Tipus i data de lliurament: via email i  Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o 
30 març 
 
 
Professora: Maite Torroja 
Matèria: Grec II. 
Curs: 2n Batxillerat 
Feines: Document word amb oracions (4 per dia de classe). Document sobre el Cicle de 
Troia per repassar els mites sobre aquest, el descobriment de Troia, l'Ilíada i l'Odissea. 
S'adjunta un esquema de la història de Grècia per revisar. S'adjunta un dossier de 
gramàtica. 
Tipus i data de lliurament: via email i Google classroom. Lliurament al llarg de la setmana o 
30 de març. 

 
 
Professora: Carmina Rodríguez 
Matèria: Geografia 
Curs: 2nBTX 
Feina:  Tota la informació de les feines la teniu a google Classroom. Codis d'accés a la 
classe Geografia 2n Batxillerat = xkis75q .  
Tipus i data de lliurament: Les indicades al Google Classroom. Qualsevol dubte sobre 
l'assignatura contacteu amb mi  crodr39@iesffg.cat 
 
 
Professora: Ana Belén Reyes 
Matèria: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 
Curs: 2nBTX 
Feina: detallades en  Google classroom. CODI D’ACCÉS AL CLASSROOM:  i7mtebf 
Data i mitjà de lliurament: En els terminis indicats al Classroom. 
 

 
 


