
 

 
TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ  

PER AL SETEMBRE 2016-17 

 
2n ESO 

  
1. CATALÀ 

      2n d’ ESO 
Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de LLENGUA CATALANA hauran de            
presentar-se a l'examen de recuperació de setembre. És necessari que hagin acabat els             
exercicis del Bloc d’activitats de Llengua catalana i Literatura i que l’entreguin abans             
de fer l’examen de suficiència. 

      Recomanem que tots els alumnes de 3r  d’ESO  acabin els exercicis del  
      Bloc d’activitats, tot i tenir aprovada aquesta matèria.  

D’altra banda, seria convenient que l’alumnat aprofités part del seu temps de lleure per              
anar a les biblioteques públiques i llegir algun llibre de les seves col.leccions juvenils. 
 
 
2. CASTELLÀ  
Els alumnes que no hagin aprovat l’assignatura de LLENGUA CASTELLANA hauran de            
presentar-se a l’examen de recuperació de setembre. És recomanable que repassin la            
matèria realitzant les activitats del següent llibre: LETRAS EN CONTEXTO.          
CUADERNO DE ORTOGRAFÍA 2º ESO , Ed. Barcanova, ISBN 978-84-489-3921-2. 

 
 

3. MATEMÀTIQUES 
2n ESO A 
Els alumnes que hagin de recuperar les Matemàtiques al setembre poden treballar fent             
com a mínim el llistat d’exercicis del dossier que està penjat al Moodle de l’institut. Per                
accedir-hi es pot entrar amb l’usuari i contrasenya d’alumne o com a visitant. Cal seguir               
els següents pasos : 1) Entrar al Moodle de l’institut Joaquim Mir. 2) Anar a               
“Categories de cursos” i seleccionar “ESO”. 3) Dintre de les matèries, seleccionar            
“Matemàtiques”. 4) Cercar la “Carpeta d’activitats per a recuperar al setembre” i            
seleccionar-la. 5) Cercar el curs que estem fent dintre d’aquesta carpeta i            
descarregar-lo. 
Aquest dossier d’exercicis comptarà fins a 1 punt en funció de la quantitat d’exercicis              
ben fets. Aquesta puntuació es sumarà a la nota de l’examen de setembre. 
 
 
2n ESO B, C i D 
Els alumnes que hagin de recuperar les Matemàtiques al setembre poden treballar fent              

com a mínim el llistat d’exercicis del llibre de text que està penjat al Moodle de l’institut.                 
Per accedir-hi es pot entrar amb l’usuari i contrasenya d’alumne o com a visitant. Cal               



seguir els següents pasos : 1) Entrar al Moodle de l’institut Joaquim Mir. 2) Anar a                
“Categories de cursos” i seleccionar “ESO”. 3) Dintre de les matèries, seleccionar            
“Matemàtiques”. 4) Cercar la “Carpeta d’activitats per a recuperar al setembre” i            
seleccionar-la. 5) Cercar el curs que estem fent dintre d’aquesta carpeta i            
descarregar-lo. 
Aquest dossier d’exercicis comptarà fins a 1 punt en funció de la quantitat d’exercicis              
ben fets. Aquesta puntuació es sumarà a la nota de l’examen de setembre. 
  
 
 
 
 
 

 
4. ANGLÈS 

  
 
2A 
 
Tasks to deliver in September (mandatory for the exam): 
Finish the rest of the book of Diversificació. 
 
To study for the exam: 
Vocabulary: adjectives, countable and uncountable, family, room, places, numbers.         
And grammar: present simple (affirmative, negative and interrogative) and past          
simple (affirmative, negative and interrogative). 
 
  
  2r B, C, D 
  
Els alumnes han de portar el dia de la prova tots els exercicis a la llibreta de les  
següents pàgines del llibre de text New English in Use ESO 2 (Workbook): 14, 15, 22, 23,                 
30, 31, 38, 39, 46, 47, 54, 55, 62, 63, 70, 71. 
  
 

5. FÍSICA I QUÍMICA 
2n A, B i C 
Han de fer el dossier de física i química que està al moodle, i presentar-lo el dia de                  
l’examen de setembre. Aquest dossier comptarà un 40% de la nota final. N’hi ha un per                
2n A i un altre per 2n B i 2nC. 
2n D 
Pendent 



 
6. CIÈNCIES SOCIALS 
Trobareu les tasques al mooldle     
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1:  
 
7. EDUCACIÓ FÍSICA 
S'ha de fer un dossier sobre un determinat esport, a partir de les notícies de la premsa,                 
ja sigui escrita o digital. 

 
8. MÚSICA 
Com a matèria pendent d’altres cursos 
Els alumnes que tinguin pendent recuperar Música de 2n tenen tota la informació al curs               
"Recuperació Música 2n ESO" dins del Moodle (ESO -> Expressió -> Música).  

 
9. TECNOLOGIES 
MOODLE 2n ESO TECNOLOGIA - Seguir les instruccions descrites en PENDENTS           
SETEMBRE 2017 

 
 
10. OPTATIVES 
a. Francès 
Els alumnes hauran de presentar el dia de l'examen un dossier amb tots els exercices               
del Cahier d'exercices fets 
b. 2 O MU - Optativa de música 
Els alumnes que tinguin suspesa l'optativa de Música de 2n tenen tota la informació al               
curs "Música 2n - optativa" dins del Moodle (ESO--> Dept. Expressió -> Música).  

 
11. RELIGIÓ: les tasques estan penjades el moodle de Ciències Socials, ESO, tasques            

alumnat pendent 2n Curs. S’ han de fer amb bona lletra i pulidessa . 
 

12. CULTURA I VALORS ÈTICS 
 
Els alumnes de 2n que hagin suspes CVE han de descarregar-se del moodle la fitxa               
amb les activitats que hauran de presentar per recuperar la matèria.  

 
13. TREBALL DE SÍNTESI 
Els alumnes que han de recuperar el treball de síntesi han de fer el dossier amb                
activitats que trobaran a “RECUPERACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI” dins del Moodle            
(ESO-> Treballs de síntesi i de recerca). Cal presentar-li al professor Àlex del Amo el dia                
2 a les 10:50. 

 
 
 

http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/moodle/course/view.php?id=5902#section--1:


 
 
 
 






