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

 

1. Anglès 
Han de fer un dossier escrit a mà que contingui les següents parts: 1. Esquema o resum de 

TOTS els punts de gramàtica treballats a 1r (si no tenen el llibre de 1r poden utilitzar la secció 

de gramàtica del llibre del curs actual), 2. Llista de tot el vocabulari de les Units 1-5 (si no tenen 

el llibre de 1r poden utilitzar la secció de vocabulari o "Vocabulary Builder"del curs actual), 3. 

Escriure un diari de l'estiu en anglès de 3 pàgines com a mínim, utilitzant la gramàtica i el 

vocabulary treballats. Aquest dossier s'ha de lliurar el dia de la prova de pendents, i, si està 

complet i ben elaborat, se'ls pujarà un punt a la nota que treguin a la prova. 

2. Castellà 
Cal presentar-se a l’examen corresponent de setembre 

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 

4. Ciències Socials 
Trobareu els exercicis de recuperació al Moodle: Ciències Socials- Recuperacions matèries 

pendents cursos anteriors. 

5. Ciències Experimentals: Física i Química 
 

Han de realitzar el dossier 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 

6. Cultura i valors ètics 
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 activitats del dossier suposarà una pujada de la nota de l'examen de fins a un 

punt. 



9. Música 
Els alumnes que tinguin pendent recuperar Música de 2n tenen tota la informació al curs 

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

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

SETEMBRE 2018 

11. Optatives i Treball de Síntesis 
 

OP 2 FR 

Dossier de recuperació amb exercicis que el professor li donarà.  

TREBALL DE SÍNTESIS 

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” de 2n ESO, dins del Moodle (ESO-> 

Treballs de síntesi i de recerca). 

 


