
       Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

� Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA), � 933731611 - � 9337382091 
  � http:// www.iesffg.cat - � iesffg@xtec.cat 

                               1 
 

 
 

Pla de treball 30 de març/3 d’abril - 2n ESO 

 
MATÈRIES COMUNES 

 
ATENCIÓ La majoria dels professors estan fent servir Google Classroom, us han anat afegint al 

llarg de la setmana, reviseu quina matèria us falta i introduïu el codi del vostre grup. Recordeu que 
heu de fer servir el correu corporatiu del centre acabat en @iesffg.cat 

 
 
Professora: Anna Villar 
Matèria: Llengua Catalana 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data de lliurament: no s’afegeixen tasques noves, la professora us anima a participar a Sant 
Jordi i a escriure les Cartes amb cor pels hospitals on està la gent passant moments molt durs. 

Català 2n A: algqprh  
Català 2n B: 64h7lqv  
Català 2n C: jfupnie   

Català 2n D: hoo2tgf  
 
 
Professora: Sandra Ruiz 
Matèria: Llengua catalana 
Curs: 2n (alumnes d'ATD). 
Tipus i data lliurament: ho podreu trobar al classroom que ha fet la professora. 
Feines: la Sandra on us penjarà les tasques al Classroom. Treball dels temps verbals. 
Codi del classroom: zsoyzcu 

  

 
Professora: Carme Foix 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n A/B i C 
Feines: Activitats  programades per Classroom 
Tipus i data de lliurament:  Activitats online. S'han de lliurar segons calendari. Les corregim online. 
Codi del classroom (el mateix per A, B i C): z3hbtpm 
 
 
Professora: Sandra Ruiz 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n D (alumnes que no fan ATD) 
Tipus i data lliurament: a través del Classroom. 
Feines: la Sandra us penjarà les tasques al Classroom. Treball dels temps verbals. 
Codi del classroom: fnoto6i 
 
 
Professor: Aníbal Ledo 
Matèria: Llengua castellana 
Curs: 2n ATD 
Tipus i data lliurament: es faran les activitats i s’entregaran al correu del profesor (aledo@xtec.cat) 

Feines: Clicar en la lección que adjunto a continuación: 
 
https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118857786__Comunicacion.php 
 
 

https://www.blinklearning.com/Cursos/c1997756_c118857786__Comunicacion.php
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1 - Leer el apartado "Comunicación. Los registros".  
Poner especial énfasis en la explicación de las diferencias entre registro formal e informal.  
 
2 - Hacer los apartados a, b, c y d del ejercicio 1  y redactar una breve redacción siguiendo las 
instrucciones del ejercicio 2. 
3 - Al final, realizar las actividades interactivas autocorrectivas del final de la sección. 

  

  
Professora: Maky Caballero 
Matèria: Socials 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: no hi ha feines noves per aquesta setmana. 
 
 Socials 2n A: cgyuksr 
 Socials 2n B: 724v24e 
 Socials 2n C: kageoc2 
 Socials 2n D: kkkatft 

 

 
Professora: Mª Carmen Lorente 
Matèria: Cultura i Valors 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: Enviar les tasques a través del Google Classroom en els terminis indicats. 
Feines: les podreu trobar al Google Classroom, els codis ón els següents: 
 

Cultura i valors 2n A: ulhzmee 
Cultura i valors 2n B: fdmsnsg0 
Cultura i valors 2n C: bdi5xxn  
Cultura i valors 2n D: codi: ziug6gs 
 

Recordeu que a 2n B només han d’entrar els alumnes que fan cultura i valors. 
 
Si teniu dubtes el meu correu és: mloren35@iesffg.cat 
 
 
 
Professors: Marc Vilaplana i Núria Domènech 
Matèria: Física i Química 
Curs: 2n ESO 
 
Feines: Seguim amb el Projecte "AppCheckers". Aquesta setmana heu de fer la Tasca 3, que 
consisteix en fer l'experiment i gravar un vídeo explicant l'experiment i les conclusions. Teniu tota la 
informació de la tasca al Google Classroom de la matèria. 
Data de lliurament: Es lliuraran al classroom en els terminis establerts al Google Classroom. Poseu-
vos en contacte amb el professor/a si teniu dubtes. 
 
 
 
Professora: Maria Gisbert 
Matèria: Matemàtiques 
Curs: 2n A/B i C 
Feines i data de lliurament: Aquesta setmana us demanaré que feu la feina pendent de les dues 
anteriors que es va penjar al web del centre: 

- Fitxa d’equacions i funcions: envieu foto 
- Fitxa reforç funcions amb les solucions: envieu la feina feta i corregida 

mailto:mloren35@iesffg.cat
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- Interpretació gràfics Covid-19.Envieu doc word. 

IMPORTANT: entreu al classroom, més endavant serà la manera de tenir un contacte més àgil. 
Una abraçada molt forta per a tothom! 
 

Matemàtiques 2nA: qk6cteg 
Matemàtiques 2nB: f5pc3o2 
Matemàtiques 2nC: yfwjfkj 

 
 
Professor: Fernando Mateu 
Matèria: Matemàtiques 
Curs: 2n D i ATD 
Tipus i data lliurament: les tasques estaran al Classroom. 
Feines: estaran al classroom. El codi per poder accedir-hi és: 
 Matemàtiques 2n D: ybyiqeu 
 
 
Professora: Olga Trigo 
Matèria: Tecnologia 
Curs: 2n A/B/C i D 
Tipus i data lliurament: es farà al Classroom, us donaré fins el 3 d’abril per fer-la i corregir les 
anteriors.  
Feines noves: la trobareu al Google Classroom. 
 

● Mirar vídeo i fer Kahoot. 
● Entenem la factura de la llum. 

 

 
Professores: Anaª González, María Martínez i Susana Báez 
Matèria: Anglès 
Curs: 2n A/B/C i D 
Feines: aquesta setmana no hi haurà tasques noves, les professores us animen a escriure les 
CARTES AMB COR per l’hospital. 
 
Per si algú encara no ha entrat al classroom, els codis són els següents:  
 
 

Anglès 2n A: bbqwhit 
Anglès 2n B: p7g7365 
Anglès 2n C:qft65mx 
Anglès 2n D: 4vazmsq 

 
 
Professor: Rafael Libros 
Matèria: Música 
Curs: 2n A/B/C i D 
Feines: 
Tota la informació de les tasques es trobaran al GoogleClassrrom de la matèria de música. Per a 
qualsevol dubte o consulta podeu escriure al professor mitjançant el correu corporatiu del centre: 
rlibros@iesffg.cat. Els codis dels grups són els següents: 
 

Música 2n A: abk37hs 
Música 2nB: fuw4234 
Música 2n C: ttacss3 
Música 2nD: ngboim5 

 

mailto:rlibros@iesffg.cat
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Professor: Carles Bonsoms 
Matèria: Educació Física 
Curs:  2n A/B/C i D 
Data i tipus de lliurament: teniu dues setmanes per realitzar-les, i s’envien al correu del professor 
(cbonsoms@xtec.cat) 
 
Feines:  
 

Us vull proposar un repte familiar! 

Teniu tres setmanes per a treballar els següents elements: el salt del peix, rondada, vertical de 

mans/tombarella endavant, tombarella enrere i vertical de cap. Alguns ja els hem treballat a classe. 

Haureu de proposar una coregrafia, amb música, inventada per vosaltres. Podreu arrodonir la 

vostra feina amb un espectacular VÍDEO!! 

 

QUÈ HAIG DE FER? 

A. Visionar els videos per veure les progressions dels elements propossats: el salt del peix, 

rondada, vertical de mans/tombarella endavant, tombarella enrere i vertical de cap. 

B. Fer un breu resum de cada vídeo analitzant el material que cal, les ajudes, els passos a seguir, 

etc.C. Posar en pràctica, en la mesura de les vostres possibilitats, les progressions que s'indiquen 

en el vídeo: 

● Fer un breu escalfament: còrrer al lloc, saltar la corda, fer abdominals, fer flexions, 
desplaçaments laterals al lloc... Utilitzeu la vostra imaginació!! 

● Fer espai a casa: enretirar algún moble (sense desmuntar-la!), o utilitzar la terrassa, el 
balcó o el terrat si és possible. 

● Començar a treballar per dominar (en la mesura de les vostres possibilitats) els elements 
proposats. Podeu demanar ajuda a les persones que estiguin amb vosaltres: mare, pare, 
germanes o germanes, etc.... Cal socialitzar el treball i repartir les tasques per tal d'assolir 
el repte! Utilitzeu la vostra creativitat per aconseguir una superfície de treball adient per a 
la pràctica de les vostres sessions: matalassets, tovalloles, mantes, etc. 

D. Cal fer un Diari de Treball (DT) de cada sessió que feu. 
E. Crear una coreografia, amb música, d'una progressió inventada per vosaltres. També hi podreu 
afegir girs en l'eix vertical...  
F. Fer un vídeo de la coreografia  
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb mi per correu... 
 
Molta sort i molts encerts!! 
 
1.Progressió peix-rondada-vertical/tombarella endavant 
2.Progressió tombarella enrere 
3.1.Progressió vertical de cap: Part I 
3.2.Progressió vertical de cap: Part II 
3.3.Progressió vertical de cap: Part III 
 
 
  

mailto:cbonsoms@xtec.cat
https://youtu.be/qDXSJBHOml4
https://youtu.be/qDXSJBHOml4
https://youtu.be/daiDiClb22g
https://youtu.be/daiDiClb22g
https://youtu.be/OI_UWvrcCdY
https://youtu.be/OI_UWvrcCdY
https://youtu.be/WNjGuNJpNgI
https://youtu.be/WNjGuNJpNgI
https://youtu.be/DSjJPhRMTnI
https://youtu.be/DSjJPhRMTnI
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MATÈRIES OPTATIVES 

 
Professora: Cristina Lucerón 
Matèria: Francés 
Feines: Entrar al Google classroom i fer els exercicis del Module 2. 

Tipus i data de lliurament: a través el Classroom fins divendres 3 d’abril. 

Codi de la classe: 5gonlc3 

 
Professora: Míriam Ortiz 
Matèria: Informàtica 
Feines: Google Classroom trobareu les tasques proposades per aquesta setmana.  
Tipus i data de lliurament: s’entregarà a través del classroom. 
Codi de la classe: w5qm7yx 

  
Professora: Gisela Chebabi 
Matèria: Mecànica de la bicicleta 
Tipus i data d'entrega: a través del Classroom 
Feines: estaran al classroom 
Codi de l’aula de classroom: 2fzoiun 
 
 
Professora: Susana Báez 
Matèria: Alemany 
Curs: 2n ESO 
Feines: no hi ha tasques noves per aquesta setmana. Centreu-vos en l’activitat CARTES AMB 
COR.   
Codi del Classroom d’Alemany: exa4owf 
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CARTES AMB COR 
 

Fins dimecres 1 d’abril 
 

L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les persones que 
estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un esforç enorme per a 
combatre els efectes del virus. Per tant, us demanem que hi col·laboreu. L'alumnat podrà expressar 
a través de cartes o dibuixos els seus desitjos envers les persones ingressades i el seu agraïment a 
tot el personal sanitari. 
 
L'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participarà d'aquest projecte, per tal que tot el centre 
s'impliqui en aquesta activitat tan bonica i enriquidora. Per tant, tot l'alumnat del centre ESO, 
Batxillerat i Cicles Formatius esteu convocats a participar en aquesta activitat. 
 
Aquestes cartes cal que les envieu en un document word o del drive per email a otrigo3@xtec.cat i 
indiqueu l'assumpte: CARTES AMB COR.  

 
 
 
 

CONCURS DE SANT JORDI 
 

ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES DE CASA!!! 
 

S’AMPLIA LA CONVOCATÒRIA FINS DIVENDRES 3 D’ABRIL 
 
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. 
 

mailto:otrigo3@xtec.cat

