
TASQUES DE RECUPERACIÓ I/O CONSOLIDACIÓ PER AL 
SETEMBRE 2018 2n ESO 

 

1. Anglès 
2n ESO TOTS 

Acabar la resta del llibre de Diversificació i lliurar-lo el dia de l'exàmen. Per a estudiar: 

Vocabulary: adjectives, countable and uncountable, family, room, places, numbers. Grammar: 

present simple (affirmative, negative and interrogative) present continuous (affirmative, negative 

and interrogative), past simple (affirmative, negative and interrogative) and future «be going to» 

(affirmative, negative and interrogative). I a més: 

2n ESO A 

Tasques per a entregar en Septembre (obligatori per a l’exàmen): 

Acabar la resta del llibre de Diversificació. 

Per a estudiar:Vocabulary: adjectives, countable and uncountable, family, room, places, 

numbers.  

And grammar: present simple (affirmative, negative and interrogative), present continuous 

(affirmative, negative and interrogative), past simple (affirmative, negative and interrogative) 

and future «be going to» (affirmative, negative and interrogative). 

2n ESO B 

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. Writing plans: 1 (page 113), 2 (page 114), 3 (page115), 4 (page116), 5 

(page 117), 6 (page 118), 7 (page 119). 

2n ESO C i 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. 

2. Castellà 
 

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de Llengua Castellana hauran de presentar-se 

a l'examen de recuperació de setembre. Recomanem realitzar els exercicis del llibre següent: 

"Letras en contexto. Cuaderno de ortografía 2º ESO" Editorial Barcanova  ISBN 978-84-489-

3921-2 

3. Català 
 

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de LLENGUA CATALANA, hauran de 

presentar-se a l'examen de recuperació de setembre i haver fet totes les activitats del llibre 

següent: REFORÇ DE LLENGUA CATALANA 2 - Ed. Castellnou. Són deures obligatoris per als 



alumnes que han suspès l’assignatura, molt recomanats per als que tenen un suficient, i 

voluntaris per a la resta. 

Els dies 3 i 4 de setembre hi haurà les proves de recuperació de les matèries suspeses. És 

molt important presentar-se a la recuperació de totes les pendents, amb la feina feta. 

D'altra part, us animem a anar a alguna de les biblioteques de Vilanova, o de la vostra localitat, 

i llegir alguna de les novel·les que tenen en el seu fons bibliogràfic; o bé, anar-hi a llegir 

revistes, còmics... , si és possible, que estiguin escrits en català. Convé retornar a les classes 

havent refrescat una mica la memòria! 

4. Ciències Socials 
 

Trobareu els exercicis de recuperació al Moodle. Ciències Socials-Recuperacions setembre per 

alumnat pendent del curs 2017-18/ 2on ESO. 

5. Ciències Experimentals: FÍSICA I QUÍMICA 
 

Han de realitzar el dossier d'estiu 2018 que trobaran al Moodle-Ciències Experimentals-Dossier 

de recuperació del curs que correspongui. S'hauran de presentar a la prova de recuperació de 

setembre. Imprescindible portar el dossier fet el mateix dia de la prova de setembre. 

6. Cultura i valors ètics 
 

Cal fer i entregar el dossier de recuperació penjat al moodle 

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. Matemàtiques 
 

Els alumnes que no hagin aprovat l'assignatura de MATEMÀTIQUES, hauran de presentar-se a 

l'examen de recuperació de setembre. Per tal de preparar l'examen poden realitzar les activitats 

del dossier corresponent que trobaran al MOODLE. El lliurament de la resolució correcta de la 

totalitat de les activitas del dossier suposarà una pujada de la nota de l'examen de fins a un 

punt. 

9. Música 
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Els alumnes que hagin de recuperar Música de 2n tenen tota la informació al curs "Recuperació 

Música 2n ESO" dins del Moodle del centre (ESO -> Música).  

10. Tecnologia 
2n ESO A 

Aneu al Moodle --> Tecnologia --> TECNOLOGIES 2nA i seguiu les instruccions descrites a 

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 

2n ESO B, C i D 

MOODLE 2n ESO TECNOLOGIA - Seguir les instruccions descrites en PENDENTS 

SETEMBRE 2018 

11. Optatives i Treball de Síntesis 
 

OP 2 CB MATEMÀTIQUES 

Els alumnes que no hagin aprovat l'optativa de CCBB de MATEMÀTIQUES, NO hauran de fer 

examen de recuperació al setembre. Per tal de superar l'assignatura hauran de realitzar 

correctament la totalitat de les activitats del dossier corresponent que trobaran al MOODLE. 

OP 2 VIP 

Dossier de recuperació amb exercicis de tots els temes que s'han fet durant el curs. Aquest 

dossier el trobareu en el moodle del centre o el podeu recollir en el centre. El dia de l'examen 

de setembre s'ha de portar el dossier amb els exercicis fets. 

OP 2 FR 

Els alumnes han de portar el cahier amb els exercicis fets 

TREBALL DE SÍNTESIS DE 2n 

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). 

 


