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Benvolgudes famílies de 2n d’ESO,  
 
Ja hem arribat al final del curs 2015-2016. A continuació teniu una relació de les activitats 

d’estiu i de les recuperacions de cada matèria. En el cas de les llengües catalana i castellana hi 

ha variacions per a grups específics (flexible, PIM). Són deures obligatoris per als alumnes 

que han suspès l’assignatura, molt recomanats per a ls que tenen un suficient  i voluntaris 

per a la resta. 

 
Els dies 1 i 2 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). 

 
Convé retornar a les classes al setembre havent refrescat una mica la memòria. 

 

Us desitgem un bon estiu. 

 

 

 

 
 
 
 
Deures d’estiu i recuperacions de les matèries de 2n d’ESO.  
Relació de matèries i pàgines. 
 
 

Llengua catalana       1 
Llengua castellana       2 
Llengua anglesa       3 
Llengua francesa       3 
Matemàtiques       3 
Ciències socials       4 
Ciències naturals (FQ)      4 
Tecnologia        4 
Música        5 
Educació física       5 
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LLENGUA CATALANA 
 

Tots els grups excepte el PIM  
Deures   
- Presentar un dossier amb els següents exercicis de l’apartat Aplica-t’hi de cada unitat del 
llibre de text : 

● unitat 1: ex. 4, 5, 6, 8 i 10 
● unitat 2: ex. 2, 6, 8, 9 i 11 
● unitat 3: ex. 1, 3, 6, 7 i 9 
● unitat 4: ex.  1, 3, 5, 6 i 7 
● unitat 5: ex. 1, 2, 5, 6 i 11 
● unitat 6: ex. 2, 3, 5, 6, 8 i 9 
● unitat 7: ex: 2, 3, 5, 6 i 10  
● unitat 8: ex. 3, 4, 6, 8 i 9. 

-Lectura  de la novel·la Wonder, R.J. Palacio (Ed. La Campana) i activitats: 
    a) un resum (1 o 2 pàgines) 
    b) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu 

significat en el context del llibre. 
    c) Escriure, intentant seguir el mateix estil que la novel·la, una continuació imaginant-se 

que el curs dels protagonistes del llibre no s’ha acabat i encara s’allarga un mes més. 
 
Grup PIM  
Deures  per a l’alumnat suspès, i recomanable també per al s que han aprovat.  
-Presentar un dossier amb les activitats del llibre de text següents: 

● Unitat 1. Pàg. 24, ex. 1; pàg. 25, ex. 3 i pàg. 31, exercici de redacció. 
● Unitat 2. Pàg. 53, ex. 8, 9 i 11; pàg. 55,  ex. 5. 
● Unitat 3. Pàg. 70, ex. 10; pàg. 80, ex. 1, 2, 5,  i 10. 
● Unitat 4. Pàg. 110, ex. 2 i 4. 
● Unitat 5. Pàg. 134, ex. 6; pàg. 135 ex. 9 i 11 i pàg. 139, ex. 6. 
● Unitat 6. Pàg. 160, ex. 3; pàg. 165, ex. 3 i pàg. 167, ex. 10. 
● Unitat 7. Pàg. 188, ex. 2, 3 i 4; pàg. 198, ex. 7 (primera part) 
● Unitat 8. Pàg. 216, ex. 9; pàg. 220, ex. 1. 

-Lectura de la novel.la Segon trimestre d’Àngel Burgas (ed. La Galera) i fer les activitats: 
    a) un resum (1 o 2 pàgines) 
    b) un recull de 15 paraules o més que desconeguis, amb una breu explicació del seu   

significat en el context del llibre. 
    c) una opinió personal expressant què t’ha agradat, què t’ha desagradat, quin 

personatge és el teu preferit i per què. 
 
Recuperació per a tots els grups : lliurament del dossier d’activitats (30%) i de les tasques de 
la lectura (10%). Prova escrita amb activitats com les del dossier (60%). 
 
Recomanacions per a tothom  
Lectura, activitat que fomenta l’adquisició de vocabulari, millora les estructures sintàctiques, 
aporta cultura general, afavoreix la competència comunicativa... Us recomanem alguns títols: 

Jordi SIERRA, L’assassinat del professor de música 
Gemma LIENAS, Cul de sac 
Robert L. STEVENSON,  L’illa del tresor 
Pilar Garriga, Un estiu a Borneo 
David CIRICI, L’esquelet de la balena 
Gemma LIENAS,  Així és la vida Carlota 
Laura GALLEGO,  La filla de la nit 
Suzanne COLLINS, Els jocs de la fam 
Lois LOWRY,  Pots comptar els estels? 
Care SANTOS, Ser feliç és fàcil 
Rachel RENEE RUSELL,  Diari d’una penjada 
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Pep COLL, Què farem, què direm? 
Emili TEIXIDOR, L’ocell de foc 
Mary RODGERS, Quin dia tan bèstia 
Gemma LIENAS, El diari lila de la Carlota 
Raimon ESPLUGAFREDA, Hem nedat a l’estany amb lluna plena 
Astèrix (qualsevol títol) 
Tintín (qualsevol títol) 
 
 

LLENGUA CASTELLANA 
 

Grup ordinari i grup flexible  
Deures  
Con el fin de que consolides las competencias comunicativas y mantengas el hábito de trabajo 
y la iniciativa personal, el departamento de castellano ha programado las siguientes 
actividades para 2º de ESO. Tendrás que presentar las tareas el día del examen  de 
recuperación de septiembre y su calificación supond rá el 30% de la nota . 
1.- REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

• Lectura de un libro, a escoger entre Hot Dogs, de Care Santos o El diablo en la botella y 
otros cuentos, de R. L. Stevenson. 

• Cuando hayas leído el libro, debes ir a las siguientes entradas de este blog, según el 
libro escogido, y realizar las actividades que ahí aparecen. En dichas entradas 
encontrarás las normas de presentación y entrega de estas tareas: 
- Si lees Hot Dogs: 
http://alumnosenredados.blogspot.com.es/2011/10/hot-dogs-de-care-santos-
actividades.html 
- Si lees El diablo en la botella y otros cuentos: 
http://alumnosenredados.blogspot.com.es/2011/12/el-diablo-en-la-botella-y-otros-
cuentos.html 

2.- REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: 
• Escoge dos semanas del mes de julio o agosto y explica, a modo de diario, lo que te ha 

ido ocurriendo en esos días. No omitas detalles ni dejes por sabido cuestiones que 
seguro que los demás desconocemos. No dudes en incluir anécdotas de cualquier tipo, 
todo lo que te esté pasando durante esos catorce días. El escrito debe realizarse a 
mano, en hojas en blanco, y puede contener, si lo crees necesario, alguna fotografía o 
dibujo que ayude a completar tu diario. 

3.- REFUERZO DE LA GRAMÁTICA: 
• Presenta un dossier con las actividades número 2, 3 y 4 del apartado de Refuerzo del 

final de cada unidad del libro de texto (Unidades de la 1 a la 7: páginas 25, 57, 83, 109, 
137, 161 y 183).   

Todo esto contribuirá a aprobar tu nota de lengua, y además, especialmente la calidad de tus 
habilidades comunicativas. 
¡Buen verano! 

Recuperació  d’aquests grups : entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) 
y realizar el examen de recuperación en las fechas que se indiquen. 
 
Grup PIM  
Deures  
Con el fin de que consolides las competencias comunicativas y mantengas el hábito de trabajo 
y la iniciativa personal, el departamento de castellano ha programado las siguientes 
actividades para 1º de ESO. Tendrás que presentar las tareas el día del examen de 
recuperación de septiembre y su calificación supond rá el 30% de la nota . 
1.- REFUERZO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: 

● Escribe un mínimo de 5 entradas en tu diario personal e intelectual explicando lo que 
has hecho este verano. 

2.- REFUERZO DE ORTOGRAFÍA, LÉXICO Y GRAMÁTICA: 
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● Trabaja el siguiente cuaderno de verano: 

Fernández, David. (2002). Refuerzo de Lengua 1. Ortografía, léxico y gramática. Ed. 
Castellnou. Barcelona. ISBN: 84-8287-744-5 

(Este es el libro con el que han trabajado todo el curso, ya lo tienen; se trata de ir acabándolo o 
volver a realizar las actividades concretas que la profesora haya indicado a cada alumno). 
 
Todo esto contribuirá a aprobar tu nota de lengua, y además, especialmente la calidad de tus 
habilidades comunicativas. 
¡Buen verano! 
 
Recuperació  del PIM: entregar el trabajo de verano (que supone un 30% de la nota) y realizar 
el examen de recuperación en las fechas que se indiquen. 
 
 
LLENGUA ANGLESA 
 
Deures  
Per a tots els suspesos, excepte els alumnes amb ad aptació curricular  
Els alumnes que han suspès  ha de fer el dossier d’activitats i exercicis de recuperació amb les 
respostes escrites a mà. El trobareu a la pàgina web de l’Institut agora.xtec.cat/inselstresturons 
 
Per als alumnes amb adaptació curricular  
- Dossier adaptat de llengua anglesa (penjat al web) 
- Llista de tot el vocabulari del llibre de 2n ESO. Cal posar la paraula i la traducció.  
 
Per als alumnes aprovats  
Els alumnes que han aprovat  poden completar el dossier d’activitats i exercicis de repàs 
elaborat pel departament penjat al web de l’Institut  agora.xtec.cat/inselstresturons 
També poden llegir llibres de lectura de la mateixa col·lecció i nivell que els fets a classe durant 
el curs, escoltar els CD corresponents i fer-ne els exercicis de comprensió i ampliació. (Els 
podeu trobar a les biblioteques públiques.) 
 
Recuperació per a tots els suspesos : lliurar el dossier d’activitats i exercicis de recuperació 
del curs (30%) i fer l’examen de recuperació (70%). 
 
Recuperació de 1r d’ESO : prova de recuperació de 2n ESO i lliurament del dossier d’activitats 
i exercicis de recuperació de 1r d’ESO amb les respostes escrites a mà (penjat al web) 
 
 
LLENGUA FRANCESA 
 
Deures  
Els alumnes que tinguin la matèria suspesa o necessitin reforç hauran de fer el dossier que 
trobaran en la pàgina web del centre.  
 
Recuperació : lliurament del dossier (nota màxima: 5) 
 
MATEMÀTIQUES 
 
Deures   
Autoavaluacions del final dels temes del llibre de text. 
 
Recuperació : lliurament de la feina d’estiu (40%) i examen del que s'ha treballat durant el curs 
(60%). 
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CIÈNCIES SOCIALS 
 
Deures  
Exercicis del llibre de text: 

Tema 6: pàg. 129, ex. 1, 2, 3, 4 i 5; pàg. 133, ex. 1, 2, 4 i 5;  
Tema 7: pàg. 151, ex. 1, 2, 3 i 5; pàg, 153, ex. 1, 2, 3 i 4; pàg. 155, ex. 1, 2, 3, 4 i 5;  
Tema 8: pàg. 173, ex. 1, 2 i 3; pàg. 183, ex. 4;  
Tema 9: pàg. 207, ex. 1, 3 i 4;  
Tema 10: pàg. 221, ex. 3, 4 i 5; 
Tema 11:  pàg. 239, ex. 1, 2 i 4; pàg. 241, ex. 5; pàg. 243, ex. 1; pàg. 245, ex. 1; 
Tema 12: pàg. 259, ex. 1; pàg. 263, ex. 3, 4 i 5. 
 

Recuperació : dossier de feines imprès (amb els enunciats copiats) i enquadernat (60%), i 
examen del contingut del llibre (40%). 
 
 
CIÈNCIES NATURALS (Física i Química)  
 
Deures  
Dossier, escrit a mà, copiant els enunciats i ben presentat, amb les activitats de REFORÇ del 
final de cada unitat (de la 1 a la 12) del llibre de text: Física i Química. Ciències de la 
Naturalesa 1/2. 2 ESO. Ed. Teide. 
 
Recuperació : Lliurament del dossier i prova dels continguts de la matèria (60% i 40% segons 
el currículum de l’alumne). 
 
 
TECNOLOGIA 
 
Deures  
Els alumnes que no han superat la matèria hauran de lliurar a l’examen de setembre una 
llibreta o dossier exclusivament per aquesta matèria: amb els fulls quadriculats. Al primer full 
cal que consti l’assignatura, el nom i cognoms, curs i grup de l’alumne/a. Al final del treball ha 
de d’haver-hi l’índex per temes amb la paginació corresponent. La feina es farà a mà, neta i 
polida, així com amb els marges i espais adequats.  
 
El treball consistirà a realitzar de cada tema: 

· Número i títol del tema 
· Mapa conceptual de cada tema 
· Resum del tema 
· Exercicis de cada tema, proposats a continuació, indicant la pàgina, el número de  
l’exercici, el seu enunciat i seguidament la resposta. 

  
Exercicis proposats: 
 Tema 1: L’electricitat 

·         pàg. 26, exercicis: 1, 4 
·         pàg. 27, exercicis: 6 i 7 
·         pàg. 28, exercicis: 11 i 13 
·         pàg. 29, exercicis: 16, 17 
·         pàg. 30, exercicis: 20, 21, 22 i 24 
·         pàg. 31, exercicis: 26, 27, 28 i 30 
·         pàg. 32, exercici: 34 
·         pàg. 33, exercicis: 35, 36, 37, 38 i 39 
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 Tema 2: Corrent altern. Motors elèctrics 
·         pàg. 62, exercicis: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 
·         pàg. 63, exercicis: 11, 12, 13, 14 i 15 
·         pàg. 64, exercicis: 16, 17, 19, 21 i 22 
·         pàg. 65, exercicis: 26, 29, 30, 31 

 Tema 3: Introducció a l’electrònica 
·         pàg. 92, exercicis: 1, 2, 3, 5 i 7 
·         pàg. 95, exercicis: 12, 14 i 15 
·         pàg. 96, exercicis: 17 
·         pàg. 97, exercici: 20 
·         pàg. 105, exercicis: 6, 9 i 10 

 Tema 4: El procés de fabricació 
·         pàg. 152, exercicis: 1, 2 3 i 4 
·         pàg. 153, exercicis 5, 6 i 7 
·         pàg. 154, exercicis 8 i 9 
·         pàg. 155, exercici 10 
·         pàg. 156, exercici 12 
·         pàg. 143, exercicis 15 i 17 

 
Recuperació : lliurament del treball individual d’estiu (60% de la nota) i resoldre l’examen 
(40%). 
 
 
MÚSICA 
 
Deures  
Exercicis de llenguatge musical lliurats per la professora. 
 
Recuperació : lliurament de la feina d’estiu (40%) i examen del que s'ha treballat durant el curs 
(60%). 
Conceptes a estudiar: 
   El so i les seves qualitats. 
   Definició de pulsació. 
   La veu. Tipus. 
   Classificació dels instruments. 
   Conjunts de cambra 
   L’orquestra: Simfonia. “Simfonia nº7” de Beethoven 
   L’òpera i l’Aria. “La flauta màgica” de Mozart 
   Música de cambra. Quintet “La truita” de Schubert 
   El musical. “Sunday in the park with George”  deSondheim 
   La música de dansa. “El Trencanous” de Txaikovski 
   El pop. El Riff.Michael Jackson. 
   El concert. “Concert de Brandemburg núm.4” de J,S.Bach 
   El Jazz. Ghick Corea 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 
Deures  
Realització de les tasques de la carpeta d’aprenentatge (fashion) feta durant el curs. 
 
Recuperació : Lliurar la carpeta d’aprenentatge amb tots els continguts del curs (50%) i prova 
escrita (50%).        

 Arenys de Mar, juny de 2016 


