LLENGUA CATALANA

Espero que tothom us trobeu bé i les vostres famílies també. Com que ara
teniu tantes hores per ocupar, us proposo unes feinetes que anirà molt bé que
tingueu fetes en tornar-nos a trobar.
Emília
2n ESO A i B

La feina que podeu fer és la següent:
 Llegir la lectura “Tossir a l´òpera” (molt adequada per aquests dies) de la pàgina
124 i 125 i fer l’infereix i l’exercici 6 a la llibreta.
 Fer un recull de 20 paraules que formin part del camp semàntic del coronavirus
(com: mascareta, desinfectant, confinar-se...) i que les aneu sentint
constantment a les notícies, als whatsapps, als diaris... Estaria molt bé que les
il·lustréssiu i tot.
 Explicar en un text les 5 coses més poc habituals que heu fet aquests dies havent
d’estar tancats a casa. Feu que l’escrit tingui, com a mínim, 15 línies i recordeuvos de fer la introducció indicant de què aneu a parlar; després numereu
cadascuna de les accions que explicareu (La primera cosa ha estat.... La segona
activitat... ) i, al final, hi ha d’haver el tancament.
Per a l’alumnat de 2n A, recordeu que havíeu de portar fet l’exercici 8 (p. 118) i
el 9 (p. 119), encara hi sou a temps!.
Per a l’alumnat de 2n B que encara no ha fet la redacció de Carme Ribes, pot passar-me-la
pel drive. Qui ja la tenia corregida i l’havia de portar en paper, a punt de posar a l’urna, que
la guardi fins que ens tornem a trobar.
Tothom que hagi d’acabar el treball dels refranys, que els acabi i els passi per drive.

2n ESO C
La feina que podeu fer és la següent:





Acabar les pàgines de la 42 a la 45 del llibre de text.
Explicar en un text les 5 coses més poc habituals que heu fet aquests dies havent d’estar
tancats a casa.
Feu que l’escrit tingui, com a mínim, 15 línies i recordeu-vos de fer la introducció
indicant de què aneu a parlar; després numereu cadascuna de les accions que
explicareu (La primera cosa ha estat... La segona activitat... ), al final, hi ha d’haver el
tancament.
Feu un recull de 20 paraules que formin part del camp semàntic (com: mascareta,
desinfectant, confinar-se...) del coronavirus i que hàgiu sentit dir un munt de vegades a
les notícies, als whatsapps, als diaris... Estaria molt bé que les il·lustréssiu i tot.

