
 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 

 

Activitats d’estiu curs: 2017-18 

NIVELL:   2n ESO 
 

MATÈRIA: Matemàtiques 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Examen de setembre 

ACTIVITAT A PRESENTAR: 
Activitat a descarregar del moodle (clau d’inscripció: 1234) 
Arxiu: «activitats_estiu_millora» 
Ruta: ESO – 1er ESO – Feines d’Estiu - 2n d’ESO 
Ruta sencera: https://moodle.insgabrielamistral.cat/mod/folder/view.php?id=26910 
 
EXERCICIS PER PREPARAR L'EXAMEN (no cal lliurar-los) 

SÍ          X NO 

Documents o llibre de consulta 

Llibre de text que hem utilitzat durant 
el curs. 
Arxiu descarregable del moodle. 

p.21: 68, 69, 81 
p.23: 106, 107 
p.42: 88, 89 
p.121: 58, 59, 63, 67 
p.140: 51, 52, 53, 70, 71, 74 

p.105: 1 al 6 (requadre “Has de saber fer”) 
p.165: 1, 3, 4, 5, 8 i 9 (requadre “Has de saber fer”) 
p.247: 1, 2, 3, 4, 5 (a,b,c) (requadre “Has de saber fer”) 
p.269: 1, 2, 3, 4, 5 (requadre “Has de saber fer”) 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
Activitat a descarregar del moodle (clau d’inscripció: 1234) 
Arxiu: «activitats_estiu_millora» 
Ruta: ESO – 1er ESO – Feines d’Estiu - 2n d’ESO 
Ruta sencera: https://moodle.insgabrielamistral.cat/mod/folder/view.php?id=26910 

Arxiu descarregable del moodle. 
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Activitats d’estiu curs: 2017-18 

NIVELL:   2n ESO (Grup suport) 

MATÈRIA: Matemàtiques 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
 Examen de setembre 

SÍ               X NO 
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 
Realitzar el dossier d’activitats penjat al Moodle anomenat: 

“DOSSIER_MATEMATIQUES_2nesoG.S.” . Es pot descarregar el document al següent enllaç: 

https://moodle.insgabrielamistral.cat/mod/folder/view.php?id=26910 

Per poder descarregar aquest document us heu d’inscriure al curs de matemàtiques amb el 

codi d’inscripció: 1234. 

Llibre de text 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  
Realitzar el dossier d’activitats penjat al Moodle anomenat: 

“DOSSIER_MATEMATIQUES_2nesoG.S.”. Es pot descarregar el document al següent enllaç: 

https://moodle.insgabrielamistral.cat/mod/folder/view.php?id=26910 

Per poder descarregar aquest document us heu d’inscriure al curs de matemàtiques amb el 

codi d’inscripció: 1234. 

 

  

 



 

 



 

Activitats d’estiu 2017-18  Curs: 2n d’ESO        
MATÈRIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 
Estudiar los temas del 1 al 9 del libro de texto para preparar el examen de recuperación. 
 

Examen de setembre 

SÍ       X NO 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 

Hacer un dossier como los que han ido haciendo durante el curso ( folio blanco, portada e índice a 
ordenador) con TODAS LAS ACTIVIDADES de las siguientes páginas: 

 

pág.147, 155, 165, 183, 196, 197, 201, 224, 225. 

 

 
 

 

Libro de texto habitual de la materia: 
Lengua castellana y literatura 
«Atònium» 2n ESO.  

Ed.Text Galera. 
 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

 

Hacer un libro de actividades de verano de lengua castellana como el que recomendamos a  
continuación. 
 

 

Cuaderno de verano Lengua 
castellana 2n d’ESO  

Ed.Barcanova 

 
 

 
 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Gabriela Mistral 
Coordinació Pedagògica 

 

Activitats d’estiu curs: 2017-18 

NIVELL:   2n ESO         
MATÈRIA:  Llengua i Literatura castellana 2n ESO SUPORT 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA Llengua castellana suport 
 Examen de setembre 

SÍ      X NO 
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 
 
Cuaderno de castellano  2n suport / estiu 2018 

 
● Repasar los ejercicios que hemos 

trabajado en clase. 

● Ortografía . 

● Categorias gramaticales. 

● Sujeto / Predicado. 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  
 
Cuaderno de verano 2 ESO. Lengua castellana editorial Barcanova 
 
 

● ISBN: 9788448925871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Activitats d’estiu 2017-18  Curs: 2n d’ESO        
MATÈRIA:  LLENGUA CATALANA 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 

SÍ       X NO 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 
-Presentar el diari de 30 dies 
-L’examen consistirà en un qüestionari sobre una lectura, una redacció sobre un tema determinat i 
uns exercicis d’ortografia i gramàtica dels apartats treballats durant el curs, de les unitats 1, 2, 3, 6, 
7, 8 i 9.  
 

 
-Llibre de text Ed La Galera 
 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

 
Escriure un diari. Et demanem que  com a mínim durant 30 dies (menys de la meitat de les 

vacances) escriguis alguna cosa que et cridi l’atenció, que et sembli bonica o lletja, que t’hagi passat 

o que hagis sentit, el comentari d’una pel·lícula, d’una excursió, la descripció d’un/a amic/ga, d’un/a 

conegut/da, d’un familiar, d’un lloc visitat, d’un paisatge... 

A més pots fer  exercicis que no hem acabat del llibre de text. 

El  recull dels teus escrits i/o dels exercicis realitzats ens el presentes a la tornada, al mes de 

setembre, i tindràs el 10% de la nota del 1r trimestre de Llengua Catalana, curs 2018-2019. 

També pots entrar a la pàgina web www.edu365.cat/eso En aquesta pàgina tens tot un seguit de 

recursos per treballar la llengua.  

Llegir un llibre de lectura, com a mínim. Et suggerim alguns títols. 

 

Llibre triat per tu  

o 

Lectures suggerides: 

-Les bruixes - Roal Dahl 

-L’illa del tresor- R.Louis Stevenson 

-L’ocell de foc- Emili Teixidor 

-Tom Sawyer- Mark Twain 

-La ciutat sense muralles- Oriol Vergés 

 
 



Activitats d’estiu 2017-18  Curs: 2n d’ESO        
MATÈRIA:  LLENGUA CATALANA SUPORT 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
 Examen de setembre 

SÍ       X NO 
Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 
 
-Presentar el diari de 30 dies 
-L’examen consistirà en un qüestionari sobre una lectura, una redacció sobre un tema determinat i uns 
exercicis d’ortografia i gramàtica dels apartats treballats durant el curs.  
 

 
-Llibre de text Ed La Galera 
 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  
 
Escriure un diari. Et demanem que  com a mínim durant 30 dies (menys de la meitat de les vacances) 

escriguis alguna cosa que et cridi l’atenció, que et sembli bonica o lletja, que t’hagi passat o que hagis 

sentit, el comentari d’una pel·lícula, d’una excursió, la descripció d’una amistat, coneixença, familiar, d’un 

lloc visitat, d’un paisatge... 

A més pots fer  exercicis que no hem acabat del llibre de text. 

El  recull dels teus escrits i/o dels exercicis realitzats ens el presentes a la tornada, al mes de 

setembre, i tindràs el 10% de la nota del 1r trimestre de Llengua Catalana, curs 2018-2019. 

També pots entrar a la pàgina web www.edu365.cat/eso En aquesta pàgina tens tot un seguit de 

recursos per treballar la llengua.  

Llegir un llibre de lectura, com a mínim. Et suggerim alguns títols. 

 

Llibre triat per tu  

o 

Lectures suggerides: 

-Les bruixes - Roal Dahl 

-L’illa del tresor- R.Louis Stevenson 

-L’ocell de foc- Emili Teixidor 

-Tom Sawyer- Mark Twain 

-La ciutat sense muralles- Oriol Vergés 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Gabriela Mistral 
Coordinació Pedagògica 
 

Activitats d’estiu curs: 2017-18 

NIVELL: 2n. ESO 

MATÈRIA: Llengua anglesa 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 

 SÍ X NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 
- Haureu de presentar el workbook amb totes les activitats de les unitats que hem treballat 

durant el curs fetes, de la starter unit a la Unitat 5, (pàgines 4 a 47) i les activitats del 
Vocabulary i Grammar Reference del Workbook.  Les pàgines són 15-23-31-39-i 47 

            del workbook (pàgines de 80 a 103) en fulls a part que es donaran en forma de dossier. 
- Heu de fer lesactivitats que teniu penjades al moodle de 2n Eso al Curs “English 2n ESO” 

a  a la tasca d’activitats d’estiu. Aquí teniu l’enllaç: 
https://moodle.insgabrielamistral.cat/pluginfile.php?file=%2F55374%2Fmod_resource%2Fcontent
%2F1%2FDossier%20estiu%202n%20ESO.pdf 
 Podeu imprimir-vos les activitats o bé fer-les en fulls blancs copiant enunciats i frases senceres 
 

Spectrum 2, Student’s book i 
Workbook 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Fer les lectures del workbook dels temes 1 al  5 (pàgines 13-21-29-37 i 45) I totes les activitats del 
Vocabulary reference del final del workbook de les unitats que han quedat pendents. 
Fer les activitats online de l’Oxford Online Learning Zone. per accedir-hi heu d’introduir un codi de 
grup: 6CXVDRA 
Us aconsellem també  que mireu pel·lícules i sèries en versió original i fer-ne un resum. 
 
Els alumnes que facin les feines d’estiu seran recompensats en el primer trimestre de 3r ESO. 
 

Spectrum 2 Workbook 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Activitats d’estiu 2017-18  Curs: 2n d’ESO        
MATÈRIA:  FÍSICA I QUÍMICA 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 
 

Examen de setembre 

SÍ       X NO 

Activitats que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 
Lliurar el dossier que se’ls hi entregarà, on apareixen les unitats següents: 
 
UD1_ Processos geològics interns. 
UD2_ Processos geològics externs. 
UD3_ Les forces i les màquines.  
UD4_ Moviment i forces. 
 

 
 

 

Dossiers fets a classe. 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA  

 
. Busca què és la taula periòdica dels elements i elabora’n una. En aquesta, s’haurà de veure reflectit 
el símbol de l’element, el nombre atòmic i la massa. Escull un element i informa’t quin ús té 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut Gabriela Mistral 

Coordinació Pedagògica 

 

Activitats d’estiu curs: 2017-18 NIVELL:   2n ESO         

MATÈRIA: Ciències Socials 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
 Examen de setembre 

 NO 
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 
Tema 1: activitats de la pàgina 18: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5) 

Tema 2: activitats de la pàgina 40: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6) 

Tema 3: activitats de la pàgina 60: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6) 

Tema 4: activitats de la pàgina 76: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Tema 5: activitats de la pàgina 94: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Tema 6: activitats de la pàgina 110: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6) 

Tema 13: activitats de la pàgina 228: 1-Mapa conceptual i 2- Sintetitza (1,2,3,4,5,6) 

Llibre de Socials POLIS 2 de 

l’editorial Vicens Vives 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
Llegir un llibre d’un tema d’història i fer-ne una ressenya amb el títol, una breu biografia de 

l’autor, un resum del llibre i una descripció dels personatges principals. Aquesta activitat es 

tindrà en compte en la nota del 1r trimestre del curs vinent. 
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Activitats d’estiu curs: 2017-18  NIVELL: 2n ESO         

MATÈRIA: EDUCACIÓ FISICA 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

Els alumnes que tinguin l'assignatura suspesa han d'entregar les feines al Setembre el dia i hora 
proposada per l'examen de recuperació. Les feines hauran d'entregar-se amb portada, índex i 
bibliografia. 

Examen de setembre 

SÍ NO X 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

1.- Explica el joc del shootball i fer un dibuix de la pista amb els jugadors situats en ella. Identifica 

també qui son els “bandes” i els “bases”. 

2.- Explica en què consisteix el Korfball. 

3.- Explica en què consisteixen els diferents mètodes d’entrenament intervalic. Posa un exemple 

d’entrenament en cada un d’ells i explica’l. ASFAP, EMOTM, AMRAP, TABATA 

4. Explica en que consisteix el voleibol i destaca els principals gests tècnics. Explica també en 

que consisteix la rotació que es realitza durant el joc. 

5.- Explica en què consisteix el Badminton i el seus cops tècnics bàsics. 

6.- Explica que és el sedentarisme i què pots fer per portar una vida més activa. 

7.- Fes un recull de totes les activitats que has fet durant l’estiu que t’ajudin a portar una vida més 

activa. 

 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Realitza activitats esportives durant l'estiu.  
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Activitats d’estiu curs: 2017-2018 NIVELL:   2n ESO 

MATÈRIA:TECNOLOGIA 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 

SÍ   X NO 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

Entrega de dossier: 
S’ha de descarregar i imprimir el dossier de recuperació d’estiu penjat al moodle de l’institut. 
Si l’alumne no s’ha inscrit al curs de Tecnologia durant el curs, recordar que la clau d’inscripció és  
“Tecno2” 
 
 
 
 

Llibre de text de l’alumne utilitzat 
durant el curs 
Tecnologies 2n ESO ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-2295-5 
MOODLE DE L’INSTITUT 
Clau d’inscripció “Tecno2” 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

Veure els vídeos penjats al moodle de l’institut, dins la unitat FEINES D’ESTIU fer un resum i una 
opinió personal i una reflexió sobre el que han explicat en cadascun d’ells. 
Respon també aquestes preguntes: 
Que faries tu per intentar frenar el canvi climàtic? 
Quina acció has dut a terme durant aquest estiu per evitar el canvi climàtic? 
Entregar-ho tot escrit en un document word, vIía la  tasca de moodle oberta. 
 
 
 
 
 
 

MOODLE DE L’INSTITUT 
Clau d’inscripció “Tecno2” 
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Departament d’Ensenyament 
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Activitats d’estiu curs: 2017-18 NIVELL:   2n ESO           

MATÈRIA: Música 

ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 

 Examen de setembre 

SÍ NO   X 

Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 

 
- Omplir tot el dossier de recuperació de música correctament. El podeu descarregar aquí: 
https://goo.gl/xjjBYg o des del Moodle, dins l’apartat de música. 
 
- Repassar els dossiers teòrics i pràctics fets a classe, així com els apunts. 
 
 
 
 
 

 
- Dossier i apunts de classe. 

RECOMANACIONS PER A L’ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 

 
- Omplir tot el dossier d’estiu de música correctament. El podeu descarregar aquí: 
https://goo.gl/SXJ1hp o des del Moodle, dins l’apartat de música. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Activitats d’estiu curs: 2017-18 

NIVELL:  2n ESO       
MATÈRIA: CULTURA I VALORS 
ALUMNAT QUE HA SUSPÈS LA MATÈRIA 
Realitzar el dossier de recuperació de la matèria Examen de setembre 

 NO 
Activitats  que cal realitzar a l’estiu i presentar el dia de la prova Documents o llibre de consulta 
 
Realitzar el dossier de recuperació de la matèria 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/insgabriel
amistral.cat/cultura-i-
valors/2eso/activitats-destiu-17-18 
 

RECOMANACIONS PER A L’ ALUMNAT QUE HA APROVAT LA MATÈRIA 
 
Llegir “Wonder” i entregar un resum del llibre. 
 
 
 

 

 
 


