
 
 

DEURES D’ESTIU 2n ESO 
SETEMBRE 2017 

Llengua catalana Llegir i gaudir de la lectura 

Llengua 
castellana 

  
Leer aquellos libros que les guste 

Llengua anglesa 2n ESO B:  ANGLÈS 
  

Pels alumnes que han aprovat el curs: 
  

-2ª lectura obligatòria del curs. 
Sherlock Holmes Stories. Adapted by Gina D. B.               
Clemen. Black Cat.Vicens Vives. ISBN:         
978-84-316-0951-1 
Llegir i fer un resum de cada capítol, en                 
anglès. 

  
Pels alumnes que han de recuperar el             
setembre: 

  
Al moodle d'Anglès 2n ESO B hi ha els deures                   
d'estiu que cal fer. Són dos documents             
word/odt que cal imprimir, enquadernar i,           
evidentment, completar. 
Serà el 50% de la nota de setembre, l'altre                 
50% serà l'examen de recuperació. 
 
2n A, C i D 

 
Alumnes aprovats:  

- Fer la lectura del segon llibre obligatori de lectura: 
Hutchison, Andrea M. I want to be you. Vicens           
Vives 

- Veure dos pel·lícules en anglès, les pel·lícules       
d’animació o infantils tenen un llenguatge molt       
més entenedors que les destinades a un public més         
adult. 

 
Alumnes que han d’anar a la recuperació al setembre: 



- Fer el dossier que s’entregarà en paper, en cas de          
que algú el perdi estarà també penjat al meu         
moodle a la secció SUMMER HOMEWORK. Els           
alumnes amb APA no tenen el dossier penjat al         
moodle 

 
  

 

Matemàtiques Dossier al moodle per aquells alumnes que no han superat la 
matèria és obligatori portar-los el dia de l’examen, la resta poden 
fer-ho si volen rapassar el curs. 

Ciències Naturals  

Ciències Socials Els deures són optatius per aquells alumnes que han aprovat la 
matèria. És recomanable que els alumnes que han tret un 5 facin 
els dossiers de recuperació per consolidar conceptes i cronologia. 
Aquest material està en un enllaç al moodle del curs. 

Tecnologia  

Música MÚSICA 2n ESO A 
  
Al curs Moodle de Música 2n ESO, just a l’inici, hi ha una             
etiqueta amb els deures d’estiu. S'ha d'imprimir un        
document PDF i fer un dossier enquadernat. I fer les          
activitats pràctiques d'aquest dossier amb l'ajut de la part         
teòrica que trobareu a l'inici. He aprofitat un dossier d'un          
altre centre. 
Al final del dossier heu d’afegir un esquema de la història           
de la música de l’edat mitjana, un altre del renaixement,          
del barroc i també del classicisme. 
Si lliureu aquestes activitats ja tindreu el 50% de la nota de            
recuperació de setembre. L’altre 50% serà un examen com         
el del mes de juny, amb una part de llenguatge musical i            
un altre de la història de la música. 
 



cultura i valors CULTURA I VALORS 2n ESO B,C i D 
  
Alumnes suspesos:  
Cal entrar a la web següent:  
http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/ 
En aquesta web, al centre, i en format vertical,  hi ha 
diferents temes: 
  
1-La nina i jo 
2-Més a prop del que et penses 
3-Els ocells 
4-El valor de l’amistat 
5-Los chicos del coro 
6-Dona de l’any 
7-Publicitat enganyosa 
  
Has de presentar un dossier enquadernat amb les preguntes 
i les respostes d’aquestes activitats. 
No hi haurà examen al setembre, presentant aquest dossier 
recuperaràs la matèria de Cultura i Valors. 
 
CULTURA I VALORS 2n A 
 
Per els alumnes suspesos 
 
Continguts  
 
-Costums i manera de viure de la societat i en la societat. 
-Viure en valors. 
-Respecta en diferents situacions quotidianes. 
-Bullying 
 
Per superar la matèria han de fer un dossier on es treballant tals             
continguts. Aquest dossier es lliurarà amb les notes finals de curs.           
L’han de portar fet el dia de l’examen. L’examen està basat en el             
contingut del dossier. 
 
Per a tots els alumnes  
 
Es recomana tant per els supesos com els aprovats, la lectura del 
llibre “Com un llebrer” de Roddy Doyle, 
 

http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/
http://blocs.xtec.cat/racodetutoria/


Religió Es recomana la lectura del llibre SHackleton de Phillippe 
Nessmann 

 

Francès: lectura del llibre ‘Concert en Bretagne’. Fer-ne les activitats i apuntar dubtes de 
vocabulari, frases i expressions.  

 


