FEINES A REALITZAR DURANT EL CONFINAMENT. 2n d’ESO

Llengua catalana
TASQUES DE LLENGUA CATALANA: 2n d’ESO GRUP A i B
a. Escollir un llibre de lectura i elaborar un treball sobre aquest, a
continuació teniu una guia per realitzar aquest treball.
b. Estudiar i repassar els continguts treballats fins ara.
GUIA PER REALITZAR EL TREBALL SOBRE EL LLIBRE DE
Abans de començar el treball, llegeix amb atenció les preguntes que es demanen, així mentre llegeixes
et podràs fixar i apuntar tot el que necessites per contestar les preguntes.
El treball sobre el llibre ha de complir les normes següents:
-

-

El treball tindrà una PORTADA, en la qual hi haurà el TÍTOL i AUTOR/A del llibre, juntament amb
el teu NOM, COGNOMS i CURS i un DIBUIX que representi alguna part del llibre.
Cada part del treball tindrà el seu apartat, per tant, es farà en fulls diferents: per una banda,
s’hauran d’entregar els diferents resums, per altra banda, el diccionari, i per últim, la descripció
dels personatges.
S’escriurà amb BONA LLETRA i caldrà revisar el què escriviu per EVITAR LES FALTES.
D’ORTOGRAFIA.

APARTATS DEL TREBALL
LECTURA
Els diferents apartats o parts del treball seran els següents:
-

PORTADA
FITXA TÈCNICA, que contingui el format i les dades següents:

FITXA TÈCNICA
Títol: ______________________________________________________
Autor: _____________________________________________________
Il·lustrador:_________________________________________________
Editorial: ___________________________________________________
Data de publicació: ___________________________________________

-

-

RESUMS: Fes un resum de cada capítol d’entre 5 o 7 línies.
DICCIONARI: Cerca en el diccionari i copia el significat de les
paraules que no entenguis, segons vagis llegint el llibre. Hauràs
d’anotar, almenys, el significat de cinc paraules de cada capítol. Si
les entens totes, cerca i copia les que et semblin que tenen més
relació amb el tema que es desenvolupa en el capítol.
ELS PERSONATGES DEL LLIBRE: A mesura que vagis llegint, anota
els diferents personatges que van apareixent i fes una descripció
de mínim tres línies explicant qui són, quina funció tenen i les seves
característiques físiques i de personalitat.

Lengua castellana
1. Queda aplazada la lectura del libro ¿Quién cuenta las
estrellas? ya que es posible que no lo tengáis todos.
2. Lectura Lección 5 pag 119 a 122 y ej 5.1 a 5.10
3. Ortografía pag 143. Después de leer las interferencias
frecuentes entre castellano y catalán ej 5.68, 5.69, 5.71, 5.73,
5.74
_______________________________________________________

Llengua anglesa
Student’s Book:
(write your answers on a sheet of paper):
•
•
•
•

page 78: with a ditionary, check the meanings of
the verbs in purple and then do exercises 2 and 3.
page 79: Functional Language, ex. 9.
page 80: ex. 1, 2 and 3.
Writing Task (en un full per a lliurar): Student’s
page 80, ex. 4 (write predictions about life in 2222):
90-100 words.

Workbook (work on the book, as usual):
•
•

page 52: ex. 1; 2 and 3.
page 53: ex. 1 and 2.

Matemàtiques

Grup A: no els hi puc donar. Tot just vam començar tema i sense
explicacions teòriques no poden fer activitats.
Grup B: document annex

Física i Química

El darrer dia d’escola els vam vaig donar un full amb activitats sobre
“Les substàncies pures, homogènies i heterogènies”. Cal fer-les totes

Ciències Socials

1.
Fer mapa conceptual de les pàgines 30 i 32 del llibre
2.
Fer exercicis p.48 a 50: 1/2/3/4/7/8/10
3.
Una de les tasques del 3r trimestre serà construir un arbre
genealògic de la família. Serà un bon moment aquest per anar
recopilant informació. No cal fer encara arbre. Però si parlar amb
família i anar prenent notes sobre noms dels besavis, rebesavis,
cosins….Hauran de portar les anotacions quan ens retrobem. Recordeu
que sou historiadors i historidores i que sempre cal contrastar les
informacions amb dues opinions com a mínim.

Tecnologia
-

Fer el resum ,(seguint el llibre de text), de com funciona la
central elèctrica hidràulica i la central elèctrica solar (de torre
central). Cal fer un bon dibuix esquemàtic on s’hi indiquin les
parts i una explicació de la funció de cada una d’elles.

_______________________________________________________

Educació Visual i Plàstica
-

Treball sobre el FAUVISME

. Quan i on apareix?
. Quins són els trets distintius (tècnics, temàtics) de la pintura
Fauvista?
. Quins són els pintors fauvistes més destacats.
. Mostra un mínim de 8 obres fauvistes d’autors reconeguts i justifica
quines són les característiques que tenen que les “converteix” en
pintures fauvistes.

Música

No es fan feines d’aquestes matèries

Ètica i cultura de les religions
matèries

No

es

fan

feines

d’aquestes

Educació Física
Realitza una cerca d’informació per Internet sobre les principals regles
del Rugbi, les diferents modalitats de joc i les principals seleccions i
torneigs.
Una vegada realitzada la cerca, contesta les següents preguntes:
-Quins son els participants del torneig de les 6 Nacions?
-Esmenta cinc regles principals del joc del rugbi a 15:
-Quina selecció es coneguda amb el nom de la “Ginesta” i quin es el
club amb més antiguitat a la península Ibérica?

