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CURS 2n ESO
Tots els materials, recursos i activitats que trobeu en aquesta pàgina són de caràcter voluntari i no avaluables. Us demanem que aneu fent el 
màxim possible per no perdre el ritme. Per qüestions de temps, no podem oferir-vos una presentació millor. Preguem que accepteu les disculpes.

RECOMANACIÓ A LES FAMÍLIES: prepareu un horari amb els vostres fills de manera compatible amb el vostre confinament (cadascú pot venir 
circumstàncies diferents). Assegureu-vos que dediquen un temps raonable a aquestes propostes. Condicioneu un lloc a casa on els pogueu fer 
un seguiment.  Prioritzeu les activitats en què no calgui ordinador o mòbil. Respecteu l'horari de treball sense interrompre'ls i, en acabat, 
demaneu que us expliquin què han après.

COMPARTIU AQUEST MISSATGE AMB D'ALTRES FAMÍLIES QUE NO L'HAGIN REBUT

MATÈRIA TIPUS
Anglès Enllaç a una pàgina web amb recursos

2n ESO
https://agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html
També es poden fer altres exercicis de vocabulary, gramàtica etc.

Castellà Dossier en format pdf/word o equivalent
2n ESO
2º ESO (Grupos : A, B, C y D)
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1UmHngNOPNwa39WXhVK8z3DnrBieF0rjh
2ESO (Grupos: A,B,C y D)

Castellà 2n ESO
https://drive.google.com/open?id=1O0tkPrvlYaHbw_9Z8iTuu2WLdyquAUUL
Crear una fàbula.

Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO, Batxillerat
http://catacuniteso1.blogspot.com/
Cada curs ha de consultar les entrades del bloc i les pestanyes corresponents per trobar les activitats.



Català Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
http://www.edu365.cat/eso/catala/index.html
En aquesta pàgina teniu jocs per aprendre la llengua,  podeu fer Glops, Gali, Mud de mods, aventurat amb l'ortografia, aixi 
podeu anar repassant
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html
en aquest link teniu activitats variades de més assignatures
Lectura
http://aulaacollida-sonia.blogspot.com/2008/05/material-adaptat.html

Català 2n ESO
https://drive.google.com/open?id=1-o-BMERJAiUToq_Fp6PCaZlUlyrN4ieL
Al dossier hi ha 5 activitats amb els corresponents enllaços. 

Ciències 2n ESO
https://drive.google.com/open?id=1m_AlN2TggvM36HNhAw_RZqTV6wRbpQCySllaO7zo1A8
Proposta d'Activitat només per OPTATIVA_Agricultura passat i futur !

Ciències 2n ESO
https://classroom.google.com/c/NDE4NTE4Mzc5ODZa
Enllaç al Google Classroom de 2n E on trobarem unes activitats sobre moviments rectilinis uniformes.
https://classroom.google.com/c/NDE4NTMwMjYxMzRa
Enllaç al Google Classroom de 2n C on trobarem unes activitats sobre moviments rectilinis uniformes.

Ciències 2n ESO
https://drive.google.com/open?id=1moM5plEi0pmITmQYoSC5_ixn8ij0hMhk
 que ho feu tots en un dia. Teniu temps, però intenteu dedicar 20 minuts a la matèria

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry
Entreu a l'enllaç i visualitzeu i feu les activitats

Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO, 3r ESO, 4t ESO
https://www.duolingo.com/
Recomano treballar la pàgina de duolingo entrant amb el vostre pefil i així jo puc rebre la informació dels que heu realizat 
tasques a duolingo.
https://agendaweb.org/
Aquí teniu una pàgina web amb molts recursos per treballar molts aspectes de la llengua anglesa.



Diversitat Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO
https://clclassroom.google.com/c/NjQ3NDQzNzk5NDda
Codi de la classe
njtexbf

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
2n ESO
www.
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1PJbfvDPC6T4mTepbJsG9UpPuA_fYclhd
Fer redacció-cançó sobre la vostra experiència del confinament a casa 15 dies i d'aquest nou virus.

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO, 2n ESO
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
MIRA EL VÍDEO. EN PARLAREM AL TORNAR A CLASSE.
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
MIRA EL VÍDEO. EN PARLAREM AL TORNAR A CLASSE
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=1U5XSC-IhK58K7aQLT91oXE2k9NEEAhY3
CADA SETMANA HAURÀS DE FER COM A MÍNIM 3 DIES D'EXERCICIS. SI PIQUES AL NOM ET REDIRECCIONA AL 
ENLLAÇ ON PODRÀS VEURE COM FER ELS EXERCICIS.

Diversitat Dossier en format pdf/word o equivalent
2n ESO
https://www.participamelies.com/
En el següent link podreu trobar videos realitzats per alumnes de diferents intituts on treballen el projecte audivisual de 
George Mèlies. 
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=18us7TfrSwRGYx7HkTOj0D1iWdNgbDjEE
En el següent document teniu els apartats del powerpoint de la pel.lícula que heu de presentar. Aquells que ja el van 
presentar, tenen la opció de rectificar allò que no estàva del tot correcte i tornar-lo a enviar. 

Diversitat 2n ESO
https://www.youtube.com/watch?v=UXqq7cEWluc
Pots ajudar-te d'aquest enllaç per realitzar les activitats.
https://drive.google.com/open?id=1thTC7ge1n4SqkcYizevODTuKKbCZ2zpB
Fes una recerca al google i contesta a les qüestions que us hem facilitat al document word.
Enllaç a una pàgina web amb recursos



Diversitat 2n ESO
cualquier libro de castellano de casa
fer un resum de cada capítol (5 a 10 línies cadascun)i escriure, en un foli a part els personatges , característiques físiques i 
psicològiques
https://drive.google.com/open?id=1Xsi98Id9Jzsy9pX0-eWosqNB4ska8o1N
Estudia els temps verbals i fes els exercicis del dossier, si ten algun dubte busca a internet
Lectura

Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
2n ESO
https://docs.google.com/document/d/1Ywm_ZoAk2uD3mZ-USEEdavh-hy3ERETkExsT85JNY-I/edit
Ho tenen explicat al seu Classroom

Educació Física Dossier en format pdf/word o equivalent
1r ESO, 2n ESO
https://www.youtube.com/watch?v=xZ28tm5S5HI
VISUALITZA AQUEST VÍDEO. EN PARLAREM A CLASSE AL TORNAR
https://www.youtube.com/watch?v=KQQAGJIWD24
VISUALITZA AQUEST VÍDEO. EN PARLAREM A CLASSE AL TORNAR
Dossier en format pdf/word o similar
https://drive.google.com/open?id=17LWdz_xy_xN6YOvCk2PQQBHlR8x2Iha-
CADA DIA TÉ EL SEU ENLLAÇ AMB ELS EXERCICIS A REALITZAR. HAURÀS DE FER COM A MÍNIM 3 DIES DE LA 
SETMANA. SI ÉS AMB UN FAMILIAR MOLT MILLOR. FEU FOTOS PER ENSENYAR-M'HO

Expressió 2n ESO
https://drive.google.com/open?id=1129m9D6QTkzO5LrPNfOehFQatiil2q6p
Audicions dels temes, també!

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
1r ESO, 2n ESO
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2E. - Codi de classe 675u2wv
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2D - Codi de classe 6uhnzov
https://classroom.google.com/
Cultura i Valors 2A - Codi de classe eexpfle

Geografia i Història Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO
https://fita2014.wordpress.com/1a-avaluacio/tema-8-la-baixa-edat-mitjana/
Fer tasca 1 i 2



Matemàtiques Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO
https://classroom.google.com/
Optativa Matemàtiques 2on- Codi de classe: tt3kvc4

Matemàtiques Enllaç a una pàgina web amb recursos
2n ESO
https://blocs.xtec.cat/lboix/

Tecnologia Dossier en format pdf/word o equivalent
2n ESO
https://infotorrepalau.wixsite.com/info/apunts-2n-eso
Llegir i estudiar les 4 unitats ja explicades a classe: La Tensió elèctrica, la Intensitat elèctrica, la Resistència elèctrica i la Llei 
d'Ohm.
No us oblideu que heu de tenir les activitats fetes i corregides. 
Qui no les tingui que les faci.
Tots heu de repassar també els exercicis que hem anat fent a classe.
Penseu que quan ens tornem a veure haureu de fer els exàmens (encara sense dates) d'aquestes unitats.


