
IES CAN PEU BLANC  
  

2n d'educació secundària obligatòria - A 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 

Geografia i història  
Tema 9. Resum Tema 10. Resum (22 de maig) Tema 10. Resum (22 de maig) 

 

Matemàtiques 
Lapbook geometria Lapbook geometria 

Cossos volumètrics 
Cossos volumètrics 
 

Educació física 
Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 
 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
 
Enigma de la setmana. 

Recerca d’una modalitat de FITNESS 
actual (condicionament físic) i demostració 
del passos bàsics o exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 
Enigma de la setmana. 
 

Llengua catalana i 
literatura 

● Correcció activitats dels 
“Manlleus” 

● Activitats d’Ortografia x/ix, 
tx/ig (tema 6)  

● Màxim per respondre el 
qüestionari sobre 
l’assignatura.  

● 10 maig: màxim per lliurar 
activitat de la lectura triada 
(Kahoot, formulari…) 

● Correcció activitats 
● Comprensió lectora (article 

“Bruel”). 
● Comprensió oral 

(programa “Téntol”) 

● 10 maig: màxim per lliurar activitat 
de la lectura triada (Kahoot, 
formulari…) 

● Correcció activitat anteriors 
●  Activitat de comprensió lectora i 

oral: Mossèn Alcover i la rondalla 
“En Joanet de sa gerra”  

Educació plàstica, 
visual i audiovisual II  

(Jaume Julià) 
Dos dibuixos més del repte artístic 
emprant el dibuix com a eina de 
comunicació gràfico plàstica. 

(Jaume Julià) 
Dos dibuixos més del repte artístic 
emprant el dibuix com a eina de 
comunicació gràfico plàstica. 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 



 
(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 
 

 
(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

Física i química 
Per dimecres 29 fer 5 activitats 
sobre temperatura i calor. Per dia 1 
entregar més activitats sobre el 
tema.  

Copiar teoria i fer activitats 
d’energia tèrmica 

Seguir amb resums de la teoria i més 
activitats d’energia tèrmica. Propagació de 
la calor. 

Llengua castellana i 
literatura  

Dilluns 27 se’ls passarà per correu 
electrònic 
(abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 1. 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passarà per 
correu electrònic 
(abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

Dilluns 11 se’ls passarà per correu 
electrònic (abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel mateix 
correu)  màxim dia 15. 

Projecte 
   

Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
mailto:asoler@iescanpeublanc.cat
mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
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Anglès 
Marisol Martínez: 

- FIRST CONDITIONAL: 
acts 7, 8 and 9 on pages 
89-90 of the SB. 

- READING:: acts 12, 13 
and 14 on pages 90-91 of 
the SB. 

- WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una 
redacció amb prediccions 
sobre el seu futur (esport, 
feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
 

ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Data d’entrega: dilluns 4 de maig 
a les 23.59. 
 
Jaume Cánaves 
GRAMMAR: FIRST 
CONDITIONAL  
Asistir a la classe virtual i fer SB 
page 89, 90 activitats 7, 8 and 9. 
WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una redacció 
amb prediccions sobre el seu futur 
(esport, feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
LISTENING: A PRESENTATION 
Escoltar àudio i fer SB page 91 ex. 
15, 16 
 
ALUMNES AMB ACS: dossier 
module 5 
Entrega: dilluns 4 maig 

Marisol Martínez:  
- LISTENING. acts 15 and 16 p 

91 of the SB 
- VOCABULARY REVISION. WB: 

acts 1-2-3  p 58 of the WB 
- GRAMMAR REVISION. FIRST 

CONDITIONAL. WB: Do acts 
1, 2, 3, 4 on pgs 58 and 59 of 
the WB 

-  
ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Entrega: diumenge 10 de maig a 
les 23.59. 
 
Jaume Cánaves: 
REPAS DELS CONTINGUTS 
FETS FINS ARA 
Es penjarà un ‘quiz’ al classroom 
que els alumnes hauran de fer 
dins un període de temps limitat, 
per determinar el grau 
d’assolimemt dels continguts fets 
fins ara 

Marisol Martínez: 
- Revision Module 1: Llegir 

l’explicació de gramàtica de les 
pàgines 94-95 del WB i fer les act 
1-2-3-4 pàg 126 i act 6-7 pàg 127 
(SB). (Grammar Lab) 

- Revisar amb jocs en línea. 
 
ALUMNES AMB ACS: fitxes del Module 5. 
 
Entrega: diumenge 17 de maig a les 
23.59. 



Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 
Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 
Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 

Tecnologia 
TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PLACA BASE I CPU 
 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 2 (entrega a moodle) 
Termini entrega: 2 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: DISC DUR i lector DVD 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 3 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 9 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 
Entrega qüestionari recuperació al 
moodle abans de dia 31 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PORTS I TARGETES 

D’EXPANSIÓ 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 4 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 16 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 

Entrega qüestionari recuperació al moodle 
abans de dia 31 de maig 

Valors ètics  
La democràcia com estil de 
vida: Els riscos de la 
democràcia. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

Els reptes de la ciència: La 
dimensió moral de la ciència i 
de la tècnica. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

Els reptes de la ciència: El 
desafiament dels dilemes morals. 
Material i activitats en el classroom de 
l grup. 

2n d'educació secundària obligatòria - B 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 



Geografia i història  
Tema 9. Resum Tema 10. Resum (22 de maig) Tema 10. Resum (22 de maig) 

Matemàtiques 
27 d’abril entrega de fotos del 
lapbook. No ha d’estar acabat però 
s’ha de mostrar que que s’ha fet la 
setmana anterior 

5 de Maig, entrega del video 
explicatiu del lapbook. Ja ha 
d’estar acabat i s’han de mostrar 
totes les parts que s’ha 
confeccionat. 
Videoconferència de 6 de Maig a 
les 10:15h 
 
Experiència 1: tetrabricks 
Experiència 2: llaunes de refresc. 
 
Entrega 11 de maig 
 

11 de maig: entregar experiència 1 i 2 
(bricks i llaunes). 
 
Començar experiències 3, 4 i 5 per 
entregar dia 18 de maig 

Educació física 
Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 
 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 

Llengua catalana i 
literatura 

● Correcció activitats dels 
“Manlleus” 

● Activitats d’Ortografia x/ix, 
tx/ig (tema 6)  

● Màxim per respondre el 
qüestionari sobre 
l’assignatura.  

● 10 maig: màxim per lliurar 
activitat de la lectura triada 
(Kahoot, formulari…) 

● Correcció activitats 
● Comprensió lectora (article 

“Bruel”). 
● Comprensió oral 

(programa “Téntol”) 

● 10 maig: màxim per lliurar activitat 
de la lectura triada (Kahoot, 
formulari…) 

● Correcció activitat anteriors 
●  Activitat de comprensió lectora i 

oral: Mossèn Alcover i la rondalla 
“En Joanet de sa gerra”  



Física i química 
- Calor i temperatura: efectes de la 
calor damunt els cossos: augment 
de la temperatura i dilatació dels 
cossos.  
Hauran fer un resum de la teoria. 
 
- Realització d’activitats 
relacionada amb els conceptes 
treballats. 
 
(Data lliurament: dilluns 4 a les      
23:59 h) 

- Calor i temperatura: efectes de la 
calor damunt els cossos: 
mecanismes de transmissió de 
calor. 
Hauran fer un resum de la teoria. 
 
- Realització d’activitats 
relacionada amb els conceptes 
treballats. 

- Calor i temperatura: exercicis generals      
de tota la unitat per repassar l’efecte de la         
calor damunt els cossos. 

Llengua castellana i 
literatura 

Dilluns 27 se’ls passaran unes 
comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar 
màxim dia 1. 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passaran unes 
comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar 
màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

Dilluns 11 se’ls passarà per Classroom 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel mateix 
correu)  màxim dia 15. 

Educació plàstica, 
visual i audiovisual 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 

Projecte 
   

mailto:asoler@iescanpeublanc.cat


Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

Anglès 
Jaume Cánaves 
GRAMMAR: FIRST 
CONDITIONAL  
Asistir a la classe virtual i fer SB 
page 89, 90 activitats 7, 8 and 9. 
WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una redacció 
amb prediccions sobre el seu futur 
(esport, feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
LISTENING: A PRESENTATION 
Escoltar àudio i fer SB page 91 ex. 
15, 16 
 
ALUMNES AMB ACS: dossier 
module 5 
Entrega: dilluns 4 maig 
 
Maria Àngels: 
27/04/20 
SB. p. 86/87 act. 13, 14, 18 al 
quadern i corregir-les. + cançó. 
 
29/04/20 
SB p 88 Traduir les paraules del 
vocabulari amb l’ajuda d’un 
diccionari online. + act. 1, 2, 3 (al 
llibre) WB p. 58 act. 1,2,3,4 

Jaume Cánaves: 
REPAS DELS CONTINGUTS 
FETS FINS ARA 
Es penjarà un ‘quiz’ al classroom 
que els alumnes hauran de fer 
dins un període de temps limitat, 
per determinar el grau 
d'assoliment dels continguts fets 
fins ara 
 
Maria Àngels: 
06/05/20 
SB p 90/91 llegir el text + act. 12, 
13, 14 Listening act. 15 / 16 
 
08/05/20 
Fitxa de lectura “TikTok” 
S’ha de lliurar el 15/05 

Maria Àngels 
11/05/20 
WB p 62 Lectura + act 1, 2 Listening + act 
3, 4 
13/05/20 
Meet lesson 
10h. 2n B 
11h 2n F 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups C, D i E han de fer 
el Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
15/05/20 
Meet lesson 
11h 2n C / E 
12h 2n D 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups B i F han de fer el 
Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
 

Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel. 
Segui les indicacions del 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 

https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/


Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Tecnologia 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PLACA BASE I CPU 
 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 2 (entrega a moodle) 
Termini entrega: 2 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: DISC DUR i lector DVD 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 3 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 9 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 
Entrega qüestionari recuperació al 
moodle abans de dia 31 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PORTS I TARGETES 

D’EXPANSIÓ 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 4 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 16 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 

Entrega qüestionari recuperació al moodle 
abans de dia 31 de maig 

Valors ètics  
La democràcia com estil de 
vida: Els riscos de la 
democràcia. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

Els reptes de la ciència: La 
dimensió moral de la ciència i 
de la tècnica. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

INTEL·LIGÈNCIA  artificial. 
Qüestionari per lliurar dia 18 de maig. 

2n d'educació secundària obligatòria - C 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 

Llengua catalana i 
literatura 

● Correcció activitats dels 
“Manlleus” 

● Activitats d’Ortografia x/ix, 
tx/ig (tema 6)  

● Màxim per respondre el 

● 10 maig: màxim per lliurar 
activitat de la lectura triada 
(Kahoot, formulari…) 

● Correcció activitats 
● Comprensió lectora (article 

● 10 maig: màxim per lliurar activitat 
de la lectura triada (Kahoot, 
formulari…) 

● Correcció activitat anteriors 
●  Activitat de comprensió lectora i 



qüestionari sobre 
l’assignatura.  

“Bruel”). 
● Comprensió oral 

(programa “Téntol”) 

oral: Mossèn Alcover i la rondalla 
“En Joanet de sa gerra”  

Geografia i història 
Tema 9. Resum  
 

Tema 10. Resum (22 de maig) Tema 10. Resum (22 de maig) 

Matemàtiques 
Lapbook geometria 
 
 
 
 
- Alumnes ACS: Continuació de les 

activitats adaptades del Lapbook 
de geometría. 

 

Lapbook geometria 
 
Cossos volumètrics 
 
 
- Alumnes ACS: Continuació de 

les activitats adaptades del 
Lapbook de geometría. 

 

Cossos volumètrics 
 
 
 
 
- Alumnes ACS: Continuació de les 

activitats adaptades del Lapbook de 
geometría. (Dossier Geometria) 

Educació física  
Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 
 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

 
 
Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

Física i química 
Sessions 1 i 2: Els alumnes      
treballaran a partir d’uns apunts     
penjats al classroom els diferents     
mecanismes de transmissió de la     
calor.  
 
Després resoldran activitats   
penjades al classroom sobre els     
conceptes treballats. 

Sessió 1 i 2: Els alumnes      
treballaran a partir d’uns apunts     
penjats al classroom els efectes de      
l’energia tèrmica sobre els cossos.  
 
 
Després resoldran activitats   
penjades al classroom sobre la     
variació de temperatura. 
 

Sessió 1 i 2: activitats sobre els efectes de         
els canvis d’estat i la dilatació com a dos         
efectes de l’aportació de calor als cossos.  
 
 
( Data lliurament: dijous 14 a les 23:59 h)  
 
 
 
Sessió 3: kahoot per repassar la unitat       



( Data lliurament el dia abans del       
proper dia de classe, és a dir,       
dimarts 5 de maig a les 23:59 h) 

Sessió 3: Festiu 

(Data màxima lliurament: dijous 7     
a les 23:59 h ) 
 
Sessió 3: correcció activitats    
pendents a partir de les solucions      
que es penjaran al classroom.  
 
( Data màxima lliurament: dimarts     
12 a les 23:59 h)  

didàctica de calor i temperatura.  
 
 
 

Llengua castellana i 
literatura 

Dilluns 27 se’ls passarà per correu 
electrònic 
(eencinas@iescanpeublanc.cat) 
 unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 1. 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passarà per 
correu electrònic 
(eencinas@iescanpeublanc.cat) 
 unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

 

Educació plàstica, 
visual i audiovisual  

(Jaume Julià) 
Dos dibuixos més del repte artístic 
emprant el dibuix com a eina de 
comunicació gràfico plàstica. 
 
(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Jaume Julià) 
Dos dibuixos més del repte artístic 
emprant el dibuix com a eina de 
comunicació gràfico plàstica. 
 
(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 

mailto:eencinas@iescanpeublanc.cat
mailto:eencinas@iescanpeublanc.cat
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Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

Projecte 
   

Anglès 
Jaume Cánaves 
GRAMMAR: FIRST 
CONDITIONAL  
Asistir a la classe virtual i fer SB 
page 89, 90 activitats 7, 8 and 9. 
WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una redacció 
amb prediccions sobre el seu futur 
(esport, feina, estudis, on viuran, 
somnis…)  
LISTENING: A PRESENTATION 
Escoltar àudio i fer SB page 91 ex. 
15, 16 
 
ALUMNES AMB ACS: dossier 
module 5 
Entrega: dilluns 4 maig 
 
Maria Àngels: 
27/04/20 
SB. p. 86/87 act. 13, 14, 18 al 
quadern i corregir-les. + cançó. 
 
29/04/20 
SB p 88 Traduir les paraules del 
vocabulari amb l’ajuda d’un 
diccionari online. + act. 1, 2, 3 (al 
llibre) WB p. 58 act. 1,2,3,4 

Jaume Cánaves: 
REPAS DELS CONTINGUTS 
FETS FINS ARA 
Es penjarà un ‘quiz’ al classroom 
que els alumnes hauran de fer 
dins un període de temps limitat, 
per determinar el grau 
d'assoliment dels continguts fets 
fins ara 
 
Maria Àngels: 
06/05/20 
SB p 90/91 llegir el text + act. 12, 
13, 14 Listening act. 15 / 16 
 
08/05/20 
Fitxa de lectura “TikTok” 
S’ha de lliurar el 15/05 

Maria Àngels 
11/05/20 
WB p 62 Lectura + act 1, 2 Listening + act 
3, 4 
13/05/20 
Meet lesson 
10h. 2n B 
11h 2n F 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups C, D i E han de fer 
el Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
15/05/20 
Meet lesson 
11h 2n C / E 
12h 2n D 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups B i F han de fer el 
Quiz Trivial del SB pàg. 96. 

https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/


Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel. 
Segui les indicacions del 
Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 
Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 

Tecnologia 
TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PLACA BASE I CPU 
 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 2 (entrega a moodle) 
Termini entrega: 2 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: DISC DUR i lector DVD 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 3 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 9 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 
Entrega qüestionari recuperació al 
moodle abans de dia 31 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PORTS I TARGETES 

D’EXPANSIÓ 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 4 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 16 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 

Entrega qüestionari recuperació al moodle 
abans de dia 31 de maig 

Valors ètics 
Treballar la història d’Hipàtia 
d’Alexandria. Formulari per 
lliurar dia 1 de maig. 

Diógenes de Sínope, audio i 
vídeo amb qüestionari per 
lliurar dia 11 de maig. 
 

INTEL·LIGÈNCIA  artificial. 
Qüestionari per lliurar dia 11 de maig. 

2n d'educació secundària obligatòria - D 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 



Geografia i història 
Tema 9. Resum  Tema 10. Resum (22 de maig) Tema 10. Resum (22 de maig) 

Matemàtiques 
Dia 27 d’abril s’han d’entregar les 
fotos del que s’ha fet la setmana 
anterior del lapbook. Aquesta 
setmana encara es pot fer feina 
per acabar el lapbook i s’ha de 
començar a fer el video explicatiu 
del lapbook. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier (dossier 5),  

Dia 5 de maig entrega del video 
explicatiu del lapbook. S’han 
d’explicar totes les parts del que 
s’ha fet per confeccionar el 
lapbook. 
Experiències cossos volumètrics. 
Primera entrega dues primeres 
experiències dia 11 de maig. 
 
Videoconferencia dia 7 de maig a 
les 12:00 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier (dossier 6), repàs 
d'àlgebra 

Experiències cossos volumètrics. 
Primera entrega dues primeres 
experiències dia 11 de maig. 
Segona entrega dia 18 de maig. 
 
 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou dossier 
(dossier 7), Repàs suma i resta de 
fraccions, quant a l'anterior dossier 
SI no està acabat, és dona una 
setmana més a causa que té molt 
contingut. 

 

Educació física  

Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
Enigma de la setmana 

 
 
Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

Llengua catalana i 
literatura 

-Comprensió oral a partir d’un 
conte del Youtube “En Tom un 
ca me” (2 sessions).  
-Sessió de lectura del llibre 
escollit 

Treball de lectura  -Correcció d’exercicis anteriors 
d’ortografia. 
-crear una lletra per a una 
cançó(instruccions al Classroom) 



Física i química 
Activitats de conservació de 
l’energia. 
Definició de temperatura i calor i 
explicar les diferències. 
Data de venciment 5 de maig. 

Activitats de temperatura i calor 
penjades al Classroom. Escales 
de temperatura. Conversió d’una 
escala a altra. Transferència de 
calor. Data de venciment 12 de 
maig. 

Full d’activitats de calor i temperatura. 
Data de venciment 12 de maig. 

Llengua castellana i 
literatura 

Dilluns 27 se’ls passarà per correu 
electrònic unes comprensions 
lectores amb qüestions 
relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 1. 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passarà per 
correu electrònic  unes 
comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

Dilluns 11 se’ls passarà per correu 
electrònic unes comprensions lectores 
amb qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel mateix 
correu)  màxim dia 15. 

Projecte 
   

Música 
Exercici de repàs de llenguatge 
musical. Data límit d’entrega: 
diumenge 3 de maig 

Escoltar audició i contestar 
formulari adjunt. Data límit 
d’entrega: diumenge 10 de maig 

Exercici de percussió corporal. Gravar-se 
en vídeo i penjar-ho al Classroom. Data 
límit d’entrega: diumenge 17 de maig 

Educació plàstica, 
visual i audiovisual 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 

mailto:asoler@iescanpeublanc.cat


Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

Anglès 
Marisol Martínez: 

- FIRST CONDITIONAL: 
acts 7, 8 and 9 on pages 
89-90 of the SB. 

- READING:: acts 12, 13 
and 14 on pages 90-91 of 
the SB. 

- WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una 
redacció amb prediccions 
sobre el seu futur (esport, 
feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
 

ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
 
Data d’entrega: dilluns 4 de maig 
a les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
27/04/20 
SB. p. 86/87 act. 13, 14, 18 al 
quadern i corregir-les. + cançó. 
 
29/04/20 
SB p 88 Traduir les paraules del 
vocabulari amb l’ajuda d’un 
diccionari online. + act. 1, 2, 3 (al 
llibre) WB p. 58 act. 1,2,3,4 

Marisol Martínez:  
- LISTENING. acts 15 and 16 p 

91 of the SB 
- VOCABULARY REVISION. WB: 

acts 1-2-3  p 58 of the WB 
- GRAMMAR REVISION. FIRST 

CONDITIONAL. WB: Do acts 
1, 2, 3, 4 on pgs 58 and 59 of 
the WB 

-  
ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Entrega: diumenge 10 de maig a 
les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
06/05/20 
SB p 90/91 llegir el text + act. 12, 
13, 14 Listening act. 15 / 16 
 
08/05/20 
Fitxa de lectura “TikTok” 
S’ha de lliurar el 15/05 

Marisol Martínez: 
- Revision Module 1: Llegir 

l’explicació de gramàtica de les 
pàgines 94-95 del WB i fer les act 
1-2-3-4 pàg 126 i act 6-7 pàg 127 
(SB). (Grammar Lab) 

- Revisar amb jocs en línea. 
 
ALUMNES AMB ACS: fitxes del Module 5. 
 
Entrega: diumenge 17 de maig a les 
23.59. 
 
Maria Àngels 
11/05/20 
WB p 62 Lectura + act 1, 2 Listening + act 
3, 4 
13/05/20 
Meet lesson 
10h. 2n B 
11h 2n F 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups C, D i E han de fer 
el Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
15/05/20 
Meet lesson 
11h 2n C / E 
12h 2n D 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups B i F han de fer el 
Quiz Trivial del SB pàg. 96. 

https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/


Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel. 
Segui les indicacions del 
Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 
Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 

Tecnologia 
TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PLACA BASE I CPU 
 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 2 (entrega a moodle) 
Termini entrega: 2 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: DISC DUR i lector DVD 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 3 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 9 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 
Entrega qüestionari recuperació al 
moodle abans de dia 31 de maig 

TEMA: L’ORDINADOR 
UNITAT: PORTS I TARGETES 

D’EXPANSIÓ 
Tasques a fer: 
1.Versió dinàmica (tecno 12 18) 
2.Qüestionari 4 (entrega a moodle) 

Termini entrega: 16 de maig 
 

ALUMNES QUE HAN DE 
RECUPERACIÓ AVALUACIONS: 

Entrega qüestionari recuperació al moodle 
abans de dia 31 de maig 

Valors ètics 
La democràcia com estil de 
vida: Els riscos de la 
democràcia. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

Els reptes de la ciència: La 
dimensió moral de la ciència i 
de la tècnica. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

Els reptes de la ciència: El 
desafiament dels dilemes morals. 
Material i activitats en el classroom de 
l grup. 

Curs: 2n d'educació secundària obligatòria - E 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 



Geografia i història 
Tema 10. Resum  Tema 10. Resum (22 de maig) Tema 10. Resum (22 de maig) 

Matemàtiques 
Entrega fotos del lapbook:27/4 
Acabar lapbook i preparació de 
l’exposició oral 
Entrega vídeo lapbook :5/5 
 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier (dossier 5),  
 

Entrega vídeo lapbook :5/5 
Començar una tasca de cossos 
volumètrics. (entrega 11/5) 
 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier (dossier 6), repàs 
d'àlgebra 

Entrega tasca cossos volumètrics 
Començar un quadern interactiu de 
FUNCIONS al seu propi quadern de 
matemàtiques. Han de fer la portada i fer 
la tasca 1 del classroom. 
 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou dossier 
(dossier 7), Repàs suma i resta de 
fraccions, quant a l'anterior dossier SI 
no està acabat, és dona una setmana 
més a causa que té molt contingut. 

Educació física 
Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
Enigma de la setmana 

Nova tasca Recerca d’una modalitat de 
FITNESS actual (condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

Llengua catalana i 
literatura 

-Comprensió oral a partir d’un 
conte del Youtube “En Tom un 
ca me” (2 sessions).  
-Sessió de lectura del llibre 
escollit 

Treball de lectura  -Correcció d’exercicis anteriors 
d’ortografia. 
 
-Crear una lletra per a una cançó 
(instruccions al Classroom) 
 

Física i química 
Activitats de conservació de 
l’energia. 
Definició de temperatura i calor i 

Activitats de temperatura i calor 
penjades al Classroom. 
Transferència de calor. Data de 

 



explicar les diferències. 
Data de venciment 5 de maig. 

venciment 12 de maig. 

Llengua castellana i 
literatura 

Dilluns 27 se’ls passarà per correu 
electrònic 
(abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 1. 
 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passarà per 
correu electrònic 
(abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel 
mateix correu)  màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

Dilluns 11 se’ls passarà per correu 
electrònic (abarcelo@iescanpeublanc.cat) 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel mateix 
correu)  màxim dia 15. 

Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

Projecte 
   

Música 
Exercici de repàs de llenguatge 
musical. Data límit d’entrega: 
diumenge 3 de maig 

Escoltar audició i contestar 
formulari adjunt. Data límit 
d’entrega: diumenge 10 de maig 

Exercici de percussió corporal. Gravar-se 
en vídeo i penjar-ho al Classroom. Data 
límit d’entrega: diumenge 17 de maig 

Educació plàstica, 
visual i audiovisual  

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 

mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
mailto:asoler@iescanpeublanc.cat
mailto:abarcelo@iescanpeublanc.cat
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/


Anglès 
Marisol Martínez: 

- FIRST CONDITIONAL: 
acts 7, 8 and 9 on pages 
89-90 of the SB. 

- READING:: acts 12, 13 
and 14 on pages 90-91 of 
the SB. 

- WRITING: “ A THOUGHT 
BOARD”. Escriure una 
redacció amb prediccions 
sobre el seu futur (esport, 
feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
 

ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Data d’entrega: dilluns 4 de maig 
a les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
27/04/20 
SB. p. 86/87 act. 13, 14, 18 al 
quadern i corregir-les. + cançó. 
 
29/04/20 
SB p 88 Traduir les paraules del 
vocabulari amb l’ajuda d’un 
diccionari online. + act. 1, 2, 3 (al 
llibre) WB p. 58 act. 1,2,3,4 

Marisol Martínez:  
- LISTENING. acts 15 and 16 p 

91 of the SB 
- VOCABULARY REVISION. WB: 

acts 1-2-3  p 58 of the WB 
- GRAMMAR REVISION. FIRST 

CONDITIONAL. WB: Do acts 
1, 2, 3, 4 on pgs 58 and 59 of 
the WB 

-  
ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Entrega: diumenge 10 de maig a 
les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
06/05/20 
SB p 90/91 llegir el text + act. 12, 
13, 14 Listening act. 15 / 16 
 
08/05/20 
Fitxa de lectura “TikTok” 
S’ha de lliurar el 15/05 

Marisol Martínez: 
- Revision Module 1: Llegir 

l’explicació de gramàtica de les 
pàgines 94-95 del WB i fer les act 
1-2-3-4 pàg 126 i act 6-7 pàg 127 
(SB). (Grammar Lab) 

- Revisar amb jocs en línea. 
 
ALUMNES AMB ACS: fitxes del Module 5. 
 
Entrega: diumenge 17 de maig a les 
23.59. 
Maria Àngels 
11/05/20 
WB p 62 Lectura + act 1, 2 Listening + act 
3, 4 
13/05/20 
Meet lesson 
10h. 2n B 
11h 2n F 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups C, D i E han de fer 
el Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
15/05/20 
Meet lesson 
11h 2n C / E 
12h 2n D 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups B i F han de fer el 
Quiz Trivial del SB pàg. 96. 

Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel. 
Segui les indicacions del 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 



Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Tecnologia 
  Moodle - Tema 14. 
  Tecno 12-18: Mecànica 1. 
   Mini unitat: Engranatges 2. 
a.- Realitzar la versió dinàmica. 
b.- Contestar i entregar el 
qüestionari, al “moodle” 
 
Data límit d’entrega: dissabte 
dia 02 de maig. 
 

  Moodle - Tema 14. 
  Tecno 12-18: Mecànica 1. 
   Mini unitat: Engranatges 3. 
a.- Realitzar una lectura 
comprensiva de la versió lliure. 
b.- Realitzar la versió dinàmica. 
 
Data límit d’entrega: dissabte 
dia 09 de maig. 
 
 
Alumnes que han de 
recuperar la 1ª i 2ª avaluació 
 
Nota: s’ha enviat un correu 
electrònic als alumnes afectats 
i a les seves tutores. 
Els alumnes també poden 
consultar les notes al moodle. 
 
Moodle - Tema 16 - 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª 
AVALUACIÓ. 
 
-Realitzar les ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª 
AVALUACIÓ i entregar-les al 

 Moodle - Tema 14. 
  Tecno 12-18: Mecànica 1. 
   Mini unitat: Transmissió per cadena. 
a.- Realitzar una lectura comprensiva 
de la mini unitat.. 
b.- Contestar i entregar el qüestionari, 
al moodle.. 
 
Data límit d’entrega: dissabte dia 16 
de maig. 
 
 
Alumnes que han de recuperar la 1ª 
i 2ª avaluació 
 
Nota: s’ha enviat un correu electrònic 
als alumnes afectats  i a les seves 
tutores. 
Els alumnes també poden consultar 
les notes al moodle. 
 
Moodle - Tema 16 - RECUPERACIÓ 
1ª I 2ª AVALUACIÓ. 
 
-Realitzar les ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª AVALUACIÓ i 
entregar-les al moodle. 



moodle. 
Data límit d’entrega: dia 31 de 
maig. 
 
 

Data límit d’entrega: dia 31 de maig. 
 

Valors ètics 
Treballar la història d’Hipàtia 
d’Alexandria. Formulari per 
lliurar dia 1 de maig. 

Diógenes de Sínope, audio i 
vídeo amb qüestionari per 
lliurar dia 11 de maig. 
 

INTEL·LIGÈNCIA  artificial. 
Qüestionari per lliurar dia 18 de maig 
via Clasroom. 

2n d'educació secundària obligatòria - F 

Matèria Tasques i terminis. 
Setmana 27 - 30 abril. 

Tasques i terminis. 
Setmana 5 - 8 maig. 

Tasques i terminis. 
Setmana 11 - 15 maig. 

Geografia i història 
Feines al Classroom: 

- Índex Unitat nova 
- Dossier preguntes 
- Data entrega 11 de maig 

Feines al Classroom: 
- Índex Unitat nova 
- Dossier preguntes 
- Data entrega 11 de maig 

Feines al Classroom: 
- Quadre Resum Unitat. Edat 

Moderna. Noves Maneres de 
Pensar. Imperi Espanyol. 

- Data entrega 18 de maig 
 

Matemàtiques 
Alumnes sense avaluacions a 
recuperar: 
Entrega fotos Lapbook de 
Geometria dia 29 d’abril. 
Preparació del vídeo del Lapbook 
 
Alumnes que han de recuperar: 
Entrega d’exercicis al classroom 
segons calendari que hi ha al 
dossier de recuperació. 
 
Alumnat ACI 

Alumnes sense avaluacions a 
recuperar: 
Entrega vídeo lapbook :5/5 
Començar una tasca de cossos 
volumètrics. (entrega 11/5) 
 
Alumnes que han de recuperar: 
Entrega d’exercicis al classroom 
segons calendari que hi ha al 
dossier de recuperació. 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 

 
 
 
 
 
 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou dossier 
(dossier 7), Repàs suma i resta de 
fraccions, quant a l'anterior dossier SI 
no està acabat, és dona una setmana 



S’enviarà per correu un nou 
dossier (dossier 5),  

dossier (dossier 6), repàs 
d'àlgebra 

més a causa que té molt contingut. 

Educació física 
Seguir fent les rutines 
d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
Resoldre: “DESCOBREIX A 
L’ESPORTISTA”. 
Resoldre l’enigma de la setmana. 
Data d’entrega: a finals de 
setmana. 

Nova tasca Recerca d’una 
modalitat de FITNESS actual 
(condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o 
exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada 
dos dies!!. 
Enigma de la setmana 

Nova tasca Recerca d’una modalitat de 
FITNESS actual (condicionament físic) i 
demostració del passos bàsics o exercicis. 
 
Rutines d’entrenament. Una cada dos 
dies!!. 
 
Enigma de la setmana 

Llengua catalana i 
literatura 

-Comprensió oral a partir d’un 
conte del Youtube “En Tom un 
ca me” (2 sessions).  
-Sessió de lectura del llibre 
escollit 

Treball de lectura  -Correcció d’exercicis anteriors 
d’ortografia. 
-Crear una lletra per a una cançó 
(instruccions al Classroom) 
 

Física i química 
Activitats penjades al moodle sobre 
calor i temperatura. Del llibre són 
les activitats 27, 29 i 30 del tema 4 

Activitats de la fitxa penjada al 
moodle  sobre l’efecte del calor als 
cossos. També activitats 33, 34 i 
35 del tema 4 del llibre 

Veure vídeos del moodle i realitzar les 
activitats 39, 42, 43, 46 i 47 del llibre al 
quadern.  



Llengua castellana i 
literatura 

Dilluns 27 se’ls passaran unes 
comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar 
màxim dia 1. 
 
 
Alumnat ACI 
Acabar totes les tasques que tenen 
pendents fins al moment i corregir 
el que tenen malament. 

Dimarts dia 5 se’ls passaran unes 
comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar 
màxim dia 8. 
 
Alumnat ACI 
S’enviarà per correu un nou 
dossier de repàs, aquest dossier el 
poden imprimir si disposen de 
mitjans i sinó l’han de fer al 
quadern (sense copiar enunciats), 
només número de pàgina i 
d’activitat perquè jo ho pugui 
corregir i saber de quina activitat 
es tracta. 
(asoler@iescanpeublanc.cat)  

Dilluns 11 se’ls passarà per Classroom 
unes comprensions lectores amb 
qüestions relacionades amb lèxic, 
gramàtica… L’han d’entregar (pel mateix 
correu)  màxim dia 15. 

Música 
Exercici de repàs de llenguatge 
musical. Data límit d’entrega: 
diumenge 3 de maig 

Escoltar audició i contestar 
formulari adjunt. Data límit 
d’entrega: diumenge 10 de maig 

Exercici de percussió corporal. Gravar-se 
en vídeo i penjar-ho al Classroom. Data 
límit d’entrega: diumenge 17 de maig 

Projecte 
   

Educació plàstica, 
visual i audiovisual  

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Fotografia i poesia visual 
Vistes dièdric 

(Joan Carles Oliver) 
Poliedres regulars: tetraedre i hexaedre.  
Termini: 18 maig 

Alemany 
Veure el Blog 2esokardsverds  
repàs: nombres, presentar.se 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tema: alimentació 

Veure el Blog 2esokardsverds  
Tasques sobre menjar i beure 

Anglès 
Marisol Martínez: 

- FIRST CONDITIONAL: 
acts 7, 8 and 9 on pages 
89-90 of the SB. 

- READING:: acts 12, 13 
and 14 on pages 90-91 of 

Marisol Martínez:  
- LISTENING. acts 15 and 16 p 

91 of the SB 
- VOCABULARY REVISION. WB: 

acts 1-2-3  p 58 of the WB 
- GRAMMAR REVISION. FIRST 

Marisol Martínez: 
- Revision Module 1: Llegir 

l’explicació de gramàtica de les 
pàgines 94-95 del WB i fer les act 
1-2-3-4 pàg 126 i act 6-7 pàg 127 
(SB). (Grammar Lab) 

mailto:asoler@iescanpeublanc.cat
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/
https://2esok.blogspot.com/


the SB. 
- WRITING: “ A THOUGHT 

BOARD”. Escriure una 
redacció amb prediccions 
sobre el seu futur (esport, 
feina, estudis, on viuran, 
somnis…) 
 

ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Data d’entrega: dilluns 4 de maig 
a les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
27/04/20 
SB. p. 86/87 act. 13, 14, 18 al 
quadern i corregir-les. + cançó. 
 
29/04/20 
SB p 88 Traduir les paraules del 
vocabulari amb l’ajuda d’un 
diccionari online. + act. 1, 2, 3 (al 
llibre) WB p. 58 act. 1,2,3,4 

CONDITIONAL. WB: Do acts 
1, 2, 3, 4 on pgs 58 and 59 of 
the WB 

-  
ALUMNES  AMB ACS: fitxes del 
Module 5. 
 
Entrega: diumenge 10 de maig a 
les 23.59. 
 
Maria Àngels: 
06/05/20 
SB p 90/91 llegir el text + act. 12, 
13, 14 Listening act. 15 / 16 
 
08/05/20 
Fitxa de lectura “TikTok” 
S’ha de lliurar el 15/05 

- Revisar amb jocs en línea. 
 
ALUMNES AMB ACS: fitxes del Module 5. 
 
Entrega: diumenge 17 de maig a les 
23.59. 
Maria Àngels 
11/05/20 
WB p 62 Lectura + act 1, 2 Listening + act 
3, 4 
13/05/20 
Meet lesson 
10h. 2n B 
11h 2n F 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups C, D i E han de fer 
el Quiz Trivial del SB pàg. 96. 
15/05/20 
Meet lesson 
11h 2n C / E 
12h 2n D 
Explicar el 1r condicional + WB p 58/59 
act 1, 2, 3, 4 
Els alumnes dels grups B i F han de fer el 
Quiz Trivial del SB pàg. 96. 

Religió catòlica 
Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel. 
Segui les indicacions del 
Classroom a partir del 
dimecres29 d’Abril. 
 

Començarem a veure el fenòmen 
dels Profetes: la seva figura i la 
seva importància en la Bíblia en la 
Història d’Israel 
Seguir les indicacions del 
Classroom a partir del dimecres 
dia 6 de Maig. 
DISCULPAU EL RETRÀS DEGUT 
A PROBLEMES D’ORDRE 
TÈCNIC. 
 

Confiem normalitzar el Classroom per 
estudiar la institució profètica a la Bíblia i a 
la Història d’Israel.  
Recordeu el codi: l7lb5eh. 



Tecnologia 

    Moodle - Tema 14. 
   Tecno 12-18: Mecànica 1. 
    Mini unitat: Engranatges 2. 
a.- Realitzar la versió dinàmica. 
b.- Contestar i entregar el 
qüestionari, al “moodle” 

 
Data límit d’entrega: dissabte 
dia 02 de maig. 

-  

 Moodle - Tema 14. 
  Tecno 12-18: Mecànica 1. 
   Mini unitat: Engranatges 3. 
a.- Realitzar una lectura 
comprensiva de la versió lliure. 
b.- Realitzar la versió dinàmica. 
 
Data límit d’entrega: dissabte 
dia 09 de maig. 
 
 
Alumnes que han de 
recuperar la 1ª i 2ª avaluació 
 
Nota: s’ha enviat un correu 
electrònic als alumnes afectats 
i a les seves tutores. 
Els alumnes també poden 
consultar les notes al moodle. 
 
Moodle - Tema 16 - 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª 
AVALUACIÓ. 
 
-Realitzar les ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª 
AVALUACIÓ i entregar-les al 
moodle. 
Data límit d’entrega: dia 31 de 
maig. 
 

 Moodle - Tema 14. 
  Tecno 12-18: Mecànica 1. 
   Mini unitat: Transmissió per cadena. 
a.- Realitzar una lectura comprensiva 
de la mini unitat.. 
b.- Contestar i entregar el qüestionari, 
al moodle.. 
 
Data límit d’entrega: dissabte dia 16 
de maig. 
 
 
Alumnes que han de recuperar la 1ª 
i 2ª avaluació 
 
Nota: s’ha enviat un correu electrònic 
als alumnes afectats  i a les seves 
tutores. 
Els alumnes també poden consultar 
les notes al moodle. 
 
Moodle - Tema 16 - RECUPERACIÓ 
1ª I 2ª AVALUACIÓ. 
 
-Realitzar les ACTIVITATS DE 
RECUPERACIÓ 1ª I 2ª AVALUACIÓ i 
entregar-les al moodle. 
Data límit d’entrega: dia 31 de maig. 
 
 

Valors ètics 
La democràcia com estil de Els reptes de la ciència: La Els reptes de la ciència: El 



vida: Els riscos de la 
democràcia. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

dimensió moral de la ciència i 
de la tècnica. 
Material i activitats en el 
classroom de l grup. 

desafiament dels dilemes morals. 
Material i activitats en el classroom de 
l grup. 

 


