
Deures d’estiu de 2n ESO Reforç 

CATALÀ 
 

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  PER A L’ESTIU 2017. CURS 2n ESO E (SUSPESOS AL JUNY) 

Per consolidar els continguts d’aquest curs, l’alumne ha de fer obligatòriament aquesta feina de repàs 

durant l’estiu i presentar-la al seu professor el dia de la prova de recuperació de setembre. 

LLENGUA CATALANA i LITERATURA 2n ESO. Llibre de text Ed. Teide. 

1. ORTOGRAFIA: Feu un esquema –resum dels apartats d’ortografia de les unitats 1 a la 8: la vocal 

neutra, o/u àtones, la síl·laba, el diftong i el hiat, l’accentuació, l’accent diacrític, la B/V, la essa sorda 

i la essa sonora, les grafies G/J, X/IX, TX/IG. 

2. VOCABULARI TEMÀTIC. Feu tots els exercicis de les unitats 1 a la 9 sobre la ciutat, la cuina i els 

aliments, les fruites i els fruits, els mals i les malalties, les eines i els oficis de les reparacions, la 

música i els instruments, el transport terrestre, els arbres, les plantes i les flors, i els oficis i la 

vestimenta. (Són els fulls de color crema del llibre). 

3. LÈXIC. Feu els exercicis dels temes 8 (precisió lèxica) i tema 9 (barbarismes). 

4. ORTOGRAFIA del tema 9: la puntuació. Feu els exercicis d’aquest apartat.   

5. Heu de presentar cinc dictats. 

6. Heu de presentar cinc redaccions  de 100 paraules com a mínim en les quals utilitzeu la temàtica i 

el lèxic de l’apartat número 2 (vocabulari temàtic). 

·LECTURA: És molt recomanable també de llegir algun llibre en català durant les vacances; la 

temàtica és indiferent, el més important és que tingui algun interès per a l’alumne. Si voleu 

alguna guia, podeu consultar el web de crítica de literatura juvenil de la revista Cornabou: 

http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html 

  I també la següent pàgina de l’xtec amb diferents recomanacions: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm 

·COMPRENSIÓ LECTORA: Dels llibres que llegiu, n’heu de presentar: la fitxa tècnica, el lèxic, 

el resum de l’argument, l’anàlisi dels personatges i l’opinió personal. 

·ACTIVITATS ONLINE: Dins de l’entorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena 

relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants són: 

-Dictats en línia 

-Aventura’t amb l’ortografia 

-Activitats blog de català 

-Activitats de 2 ESO 

La feina feta a l’estiu s’haurà de presentar al professor de llengua en el moment de fer la prova de 

recuperació de setembre.  La nota es basarà en l’examen i en les activitats fetes a l’estiu. 
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ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  PER A L’ESTIU 2017. CURS 2n ESO E (APROVATS AL JUNY) 

1. Heu de presentar cinc dictats. 

2. Heu de presentar cinc redaccions  de 100 paraules com a mínim en les quals utilitzeu la temàtica i 

el lèxic de l’apartat número 2 (vocabulari temàtic). 

·       LECTURA: És molt recomanable també de llegir algun llibre en català durant les vacances; 

la temàtica és indiferent, el més important és que tingui algun interès per a l’alumne. Si 

voleu alguna guia, podeu consultar el web de crítica de literatura juvenil de la revista 

Cornabou: http://www.andreusotorra.com/cornabou/index.html 

  I també la següent pàgina de l’xtec amb diferents recomanacions: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/index.htm 

·       COMPRENSIÓ LECTORA: Dels llibres que llegiu, n’heu de presentar: la fitxa tècnica, el 

lèxic, el resum de l’argument, l’anàlisi dels personatges i l’opinió personal. 

·       ACTIVITATS ONLINE: Dins de l’entorn virtual, hi podeu trobar activitats de tota mena 

relacionades amb la llengua i la literatura. Especialment interessants són: 

-Dictats en línia 

-Aventura’t amb l’ortografia 

-Activitats blog de català 

-Activitats de 2 ESO 

La feina feta a l’estiu s’haurà de presentar al professor de llengua del curs vinent i es tindrà en 

compte en la nota de la primera avaluació. 

Si voleu que la feina d’estiu comptabilitzi 1 punt a la 1a avaluació, heu de presentar obligatòriament 

tota la feina demanada. Si heu fet algun treball més, afegiu-lo al quadern de treball. 

És important que presenteu la vostra feina de manera polida, ordenada, amb marges, bona lletra i 

revisant bé l’ortografia, i amb un full al davant indicant la matèria, el vostre nom i el curs. 
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CASTELLÀ 
 

Si has suspendido la Lengua Castellana, es obligatorio hacer los deberes de verano que indicamos a 

continuación. Si has superado la asignatura, hacerlos es opcional, aunque recomendamos realizarlos 

igualmente si tu nota no supera el 6. 

El trabajo realizado debe entregarse bien presentado el día de la recuperación de septiembre y 

corresponderá al 10% de la nota de recuperación. Si no se presentan los deberes de verano, no se 

podrá superar la asignatura, es un requisito indispensable para conseguir el aprobado. En el caso de 

haber superado la asignatura, la presentación de los deberes de verano se tendrá en cuenta en la 

nota del primer trimestre. 

Podéis escoger una de las siguientes opciones: 

1. Realizar el cuaderno de verano de la editorial Casals: EMILIA NAVARRO RAMÍREZ, 

ALFREDO REINA LEÓN: Lengua y literatura castellana 2º ESO. Vacaciones  10. Casals.  ISBN: 

978-84-218-5324-5 

 

2. Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto que habéis usado durante el curso. 

Competencias Básicas Comunicativas 2. Ed.Teide. 

- Unidad 11: Realizar TODAS las actividades de la unidad 11. 

- Unidad 12: Realizar TODAS las actividades de la unidad 12  

- Repetir las actividades de EXPRESIÖN ESCRITA y las actividades de LËXICO de 

las unidades  1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10. 

  

         LIBRO DE LECTURA: El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos. 

Analizar 3 cuentos del libro a elegir. Se tiene que seguir la misma estructura en cada cuento: 

Título: 

Personajes: 

Resumen: 

 

Recomendamos además la lectura de libros en castellano. El resumen de los libros que hayáis leído 

se valorará positivamente. 

 

ANGLÈS 
 

>>Si has suspès l'anglès és obligatori que facis la feina que  t'indiquem a continuació: 

·   Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 2n d’ESO E per fer-lo i 

entregar-lo  el dia de l’examen de setembre. 

>>Si has tret un 5 o un 6 és molt recomanable que facis la feina que t’indiquem a continuació: 

·   Has de comprar a consergeria del centre el dossier d’estiu de 2n d’ESO E i fer-lo. 

 

 

  



CIÈNCIES SOCIALS 

 
Ciències Socials de 2 ESO E: 

- Penseu que els que hagin de fer la Prova de Recuperació de Setembre sortirà d’aquestes activitats, 

per tant, s’han de ***presentar fetes a mà en un Dossier i s’han d’estudiar***. 

La resta d’alumnes ho poden fer com a Dossier de vacances i es tindrà en compte per la nota del primer 

trimestre. 

Ànims! 

 

1) . Copiar en paper, escrit a mà: TOTES les INTRODUCCIONS del principi de cada 

Tema (des del Tema 1 fins al Tema 6). 

 

2) . Fer en paper, escrit a mà: TOTES les activitats de SÍNTESI del final de cada 

Tema (des del Tema 1 fins al Tema 6). 

 

3) ESTUDIAR tot el que hem treballat abans, és a dir, a la Prova de recuperació 

sortiran preguntes de les Introduccions i de les Activitats de Síntesi. 

 

. IMPORTANT: Dossier escrit a mà, No en el Quadernet de Socials! 

 

Gaudiu molt de l’estiu...però cada dia una estoneta a fer “feina” i estudiar.... 

BONES VACANCES! 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA 

 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA PENDENT DE RECUPERACIÓ: 

 

Els alumnes amb la matèria pendent heu de realitzar de manera obligatòria el dossier adjunt i 
l’haureu d’entregar en paper el dia que sigueu convocats a les proves extraordinàries de setembre. 
L’examen de recuperació extraordinària es basarà sobretot en activitats similarsa les del dossier.  
 

• ALUMNES AMB LA MATÈRIA APROVADA: 

 

Els alumnes amb la matèria aprovada teniu a la web del departament un dossier amb activitats 

voluntàries i es podran entregar en paper, un cop comenci el curs al professorat que imparteixi la 

matèria (la valoració de les activitats realitzades es podrà tenir en compte a l’avaluació del primer 

trimestre). 

 

El dossier podreu trobar-lo a la web del departament: 

https://sites.google.com/site/fisicaquimicanarcisoller/materies/deures-estiu 
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MATEMÀTIQUES 

 

CÀLCUL NATURALS 

1.-  Fes les sumes i restes següents: 

  

a-  2345+123+7564+12= 

b- 1987+2+345+12342= 

c-  2987+987+324+9= 

d- 12+2345+213+6= 

e-  21980-18765= 

f-  21980-3333= 

g- 2136-1861= 

h-  200000-12345= 

  

2.- Fes les multiplicacions següents: 

  

a-  2134x4 = 

b- 9872x12= 

c-  1200x300= 

d- 76302x405= 

e-  76853x721= 

  

  

3.-  Fes les següents divisions: 

  

a-  2134:5 

b- 9872:2 

c-  98012:3 

d- 7806:4 

e-  98120:6 

  

PROBLEMES  NATURALS 

1.  Un joier compra 54 anells d’or, en guarda dotze i ven els altres a 125 euros cada un. Quans euros ha 

guanyat? 

2.  Una família guanya al mes 1.200 euros i en gasta 850. Quant estalvia en un trimestre? 

3.  La meva professora ha repartit 36 cartolines entre les dos classes de reforç que estan a la planta 3ª 

de la meva escola. Quantes cartolines toquen a cada classe? 

4.  He anat a la botiga i m’he comprat un televisor i una nevera que costa 750 euros. Si tot m’ha costat 

1.500 euros. Quant val el televisor? 

5.  Avui he convidat els meus amics a sopar a casa. He comprat dos pollastres que m’han costat sis 

euros cada un , ½ quilo de patates que costen 3 euros la bossa i una ampolla de llimonada que m’ha 

costat 2 euros. 

Quants diners m’he gastat en el sopar? 

6.  La Carla i la Núria van al cine. Si cada entrada costa 7 euros i compren una bossa de crispetes gran 

per a les dues que costa 5 euros. Quant els hi ha costat tot? 

7.  En un bar gasten 24 barres de pa al dia. Quantes barres en gastaran en una setmana? 

8.  Per al seu aniversari, l’Eric ha comprat un gelat per a cada company de classe que costa 2 euros la 

unitat. Si hi ha 21 noies i 19 nois. Quant ha gastat? 

9.  L’Anna va néixer a l’any 1965 .Quants anys té ara? 

10.   L’Arnau fa una festa d’aniversari amb els seus amics i els convida a la discoteca a les 6 de la  tarda. 

Si cada entrada costa 9 euros. Quant li costaran totes les entrades? 

  

  



NUMERACIÓ 

1. Escriu amb lletres: 

21.345           210.009                     120.300                     76.819           289.306 

2. Escriu amb números: 

Dos-cents dinou   /    quatre-cents vint-i-cinc mil tres   / set-cents mil dos-cents quaranta-cinc / 

Dotze mil tres-cents vint-i-nou/ nou-cents divuit mil cinquanta-tres/ vuit mil tres-cents 

  

DIVISIBILITAT 

1.  Troba el mcd i el mcm de : 

a)  12 i 10       b)15 i 20   c) 8 i 12         d) 10 i 6         e) 24 i 16       f)15 i 12 

  

2.  Problemes de mcd i mcm 

a)     Un satèl·lit tarda 90 minuts a donar una volta a la Terra, i un altre tarda 120 minuts. Si a 

les 12 de la nit van passar els dos junts sobre la ciutat de Nova York, a quina hora 

tornaran a passar junts per aquesta ciutat? 

b)    El Joan fa una volta al camp d¡atletisme en 60 segons. El Marc tarda 80 segons a fer una 

volta. Si surten junts cada quants segons tornaran a coincidir a la línia de sortida? 

c)     La Sra Maria va al metge a demanar receptes cada dues setmanes, el seu marit cada 

tres setmanes. Si avui hi ha anat junts, quant hi tornaran a coincidir? 

d)    Tinc 20 pomes i 24 taronges. Vull fer paquets iguals de pomes i taronges, de forma que 

gasti totes les pomes i taronges i com més n’hi hagi en cada paquet millor. Quants 

paquets faré? Quantes pomes i quantes taronges hi haurà en cada paquet? 

e)     Volem enrajolar una habitació de 35 dm d’amplada per 40 dm de llargada amb rajoles 

quadrades tan grans com sigui possible. Quant farà el costat de cada rajola? 

  

ENTERS, FRACCIONS, DECIMALS: CÀLCUL I PROBLEMES 

1.  Càlcul 

a)  +12-10=   b)+12-14=      c)+12+5=       d)-5-8=      e)-15+12=       f)-20+24= 

g) (-15)·(-2)=     h) (+12):(+4)= i)(-20):(+10)= j)(+6)·(+3)=    k)(+40):(-5)=  

l) (-18)·(+2)= m) 2’5+1,34+14          n)12+0,76      o)2-0,12=       p)53,2-48,7= 

q)12,3x5    r)32,1x0,3=                    s)12,3 :2         t) 125:0,4       u) 0,05:10=         v)12,3:0,02 

 

 
2.  Representa 

-2, +4, +6, -5, 0 en la recta de sota 

  

  

 
  



  3.  Representa 

  

 

4.  Problemes 

a)  La temperatura màxima d’un dia ha estat 13ºC, i la mínima -2ºC. Quina variació de 

temperatura hi ha hagut? 

b) La Sara està a la 5ena planta d’uns grans magatzems, baixa dos pisos per anar a la 

secció de roba de noies, en puja 4 per anar a la secció de regals i després en pujar 2 

més per anar a la cafeteria. A quin pis està a cafeteria? 

c)  El compte bancari de la Marta té 1285€. Si cobra el seu sou de 935€ però paga el lloguer 

de 320€, la factura de l’electricitat de 85 € i el rebut de l’aigua de 67 €. Quina quantitat hi 

haurà després dels ingressos i les despeses al compte de la Marta? 

d) El Mateu dóna al seus pares la tercera part del seu sou. Si cobra 1230 €, quant dóna al 

pares? Quant li queda? 

e)  El meu germà gran vol comprar-se un cotxe nou de 9870. Li demanen la sisena part 

d’entrada i la resta a terminis. Quant ha de donar d’entrada? 

f)  Les vacances d’estiu duren gairebé 90 dies. Si ja han passat les 2/5 parts de les 

vacances, quants dies han passat? Quina fracció de vacances queda? 

g) El Ricard dóna classes de repàs de matemàtiques i cobra 7,50€ l’hora. Si la Júlia va a 

classes de repàs amb el Ricard i fa dues hores cada setmana durant l’estiu (compta unes 

10 setmanes), quant haurà de pagar la Júlia? 

h)  L’Abdel ajuda la mare cada dia anant a comprar el pa. Cada barra costa 0,65€. L’Abdel 

en compra 3 cada dia, quant es gasta en pa diàriament? 

i)   Si un quilo de pomes costa 1,29 i en compro una bossa de 3kg, quant em gasto? Si pago 

amb un bitllet de 5 €, quant em tornen? 

  

PROPORCIONALITAT  (Regla de 3 directa, regla de 3 inversa, percentatges) 

  

1.  Per arreglar Mas Miquel l’ajuntament demana a 2 jardiners quant tardarien, diuen que 

necessitaran 100 hores cadascun. L’ajuntament té pressa i vol acabar la millora de Mas Miquel 

en només 40 hores, quants jardiners ha de contractar? 

2.  Per comprar 3 quilos de patates em gasto 6,75€, quant em costaran 4 quilos de patates? 

3.  Una samarreta que costava 12 € està rebaixada un 30 %, quant costa ara? 

4.  Una factura és de 58€, si cal afegir-li un 7% d’IVA, a quant pujarà la factura? 

5.  Quatre excavadores remouen un terreny en 6 hores? I si contracto només tres excavadores, 

quant trigaran? 

6.  150 gr de pernil salat costen 3€, quant costa un quilo (un quilo són 1000 gr)?  



 PITÀGORES I TALES 

  

1.  Troba el costat que falta dels triangles rectangles següents: 

a=hipotenusa      b=catet         c=catet 

a) a=12cm   b=5cm           c=? 

b)  a=?         b=10 cm         c=  10cm 

c) a=18 m    b=?         c=12m 

 

2.  Troba els segments que falten 

                                                  

 MESURES, ÀREES I VOLUMS 

1.  Escriu la taula de les unitats de mesura de longitud, massa, capacitat, superfície i volum 

a)   Km                   hm                     dam     m      dm    cm    mm 

b)                                                                             gr 

c)                                                                               l 

d)                                                                              m
2 

e)                                                                               m
3 

  

2.  Fes els canvis d’unitats demanats 

a) 12 km =                m 

b) 143 cm=                   m 

c)   2,5Kg=                g 

d )750 g=                  kg 

e)12 dm
3
=                 l 

f) 12ha=                    hm
2 

g) mitja hora =           minuts 

h)3,5 minuts =           segons 

i) 7200 segons=                 minuts=                  =hores 

j) 120 mm=                dm 

l) 78m
2
=                    cm

2 

m) 7,3 hl=                 l 

n) 12300cg=              g 

o) 3m
3
=                     dm

3 

p) 0,8 km=                cm 

q) 2100m
2
=                                   dam

2                                     
 
3.     Escriu el nom de cada figura, la fórmula de la seva àrea. Calcula l’àrea de cada figura i troba el 

seu perímetre. Dóna el resultat en la unitat adequada

  



4.  Fes el desenvolupament, calcula l’àrea d’una cara, l’àrea total i el volum d’aquests cubs 

  

a. 5cm  d’aresta 

b. 3 cm d’aresta 

c. 8 cm d’aresta                                                                                    

 

 ESTADÍSTICA 

1.     Les notes que han obtingut un grup d’alumnes en un examen són: 

3,4,7,8,5,6,9,2,5,6,4,7,5,4,8  . Organitza-les en una taula. Dibuixa un diagrama de barres 

2.     Les edats dels jugadors d’un equip de futbol són: 18,21,22,19, 31, 37, 24, 26, 23, 28, 32, 25, 36, 30, 

27,21, 23,29 i 30. Completa la taula següent i dibuixa un histograma (“diagrama de barres juntes”) 

De 18  a 21 

anys 

De 22 a 25 

anys 

De 26 a 29 

anys 

De 30 a 33 

anys 

De 34 a 37 

anys 

  

  

        

  

TECNOLOGIA 

 

Presentar un projecte amb material reciclat i un breu informe on detallin el material utilitzat, el procés 

tecnològic, eines emprades i l’avaluació.  

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Alumnes suspesos: 

● Portar les activitats del dossier de l’assignatura fetes.  

● Respondre a un examen teòric del dossier de l’assignatura.  

● Realitzar la prova de resistència de 20 minuts corrent, la de la planxa frontal (40’’) i la 

de flexions de braços (30).  

● Realitzar 20 colpejos de tennis taula. 

● Realitzar un enllaç de 3 elements gimnàstics.  

● Realitzar un circuit amb pilota d’handbol que inclou bot, passada i entrada amb tir a 

porteria.  

Per tant, practiqueu el que calgui i entreneu per assolir el resultat indicat a les proves, ja que 

sinó us resultarà molt complicat. Per entrenar les proves només cal realitzar unes quantes 

repeticions cada dia. 

 

OPTATIVA CULTURA CLÀSSICA    

 

ALUMNES SUSPESOS (només aquells que tenen suspès el bloc optatiu) 

A Consergeria, a partir del dia 22 de juny hi teniu un dossier per a treballar aquest estiu. Demaneu als 

conserges que us en facin una còpia. Aquest dossier és OBLIGATORI pels alumnes que heu suspès 

l’assignatura. L’entrega d’un dossier correcte en presentació i en continguts, el dia i l’hora que 

s’indiqui al setembre, significarà que la matèria s’haurà recuperat. 

 

 


