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Activitats de consolidació d’estiu 2n ESO -2020 

 
● Aquestes activitats estan pensades per realitzar-les durant els mesos de juny i juliol i tenen 

caràcter voluntari per a l’alumnat. 
● Els departaments didàctics poden acordar que la realització i lliurament d’aquestes activitats 

es valori positivament en el moment de determinar la qualificació de la matèria de cara a la 
preavaluació del curs vinent.  

 
 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL 

Contrastem punts de vista!  
 

Proposem buscar una notícia en un mínim de dues fonts diferents i que sembli que la 
informació es contradigui. L’idioma de la informació i el de l’explicació hauria de ser 
diferent, utilitzant les diferents llengües utilitzades (Català, castella i anglès, a més del 
francès qui en faci). Per exemple, podem triar una notícia en una font en anglès i una 
altra en francès, i expressar-ho en català i castellà, o en qualsevol altre ordre,  segons 
els idiomes que prefereixis. 
 
Seria ideal dir quina és la notícia i les fonts. En què es contradiuen. I l’opinió personal del 
perquè. Es pot explicar mitjançant un redactat, una àudio, un vídeo, un mural. Però 
sempre cuidant el llenguatge. 

 

Activitat: Crònica del teu estiu. 
 

Es tracta de fer una descripció de com i on heu passat una setmana del vostre estiu, la 
que cregueu oportuna. 
Es valorarà especialment posar l'èmfasi en el lloc, és a dir: 
 
1. Aspecte social; Parlar d'alguns costums típics del lloc. 
3.Mostrar la ubicació a partir de mapes o plànols. 
4.Fer servir fotografies que ajudin a la descripció. 
5.Parlar tant del paratge natural o ciutat com del país on està situat. 
6.Explicar algun costum o festa tradicional del lloc. 
7.Elaborar i explicar un llistat del punts d'interès turístic. 
 

Et recomanem de llegir, que sempre va bé. 
Tria el llibre o còmic que més et cridi l’atenció, si et costa de triar perquè n’hi ha molts, 
t’ajudem una mica, t’adjuntem una proposta de lectures per 2n d’ESO amb l’opinió dels 
crítics i després uns quants clàssics, que mai passen de moda.  
Si voleu llegir en anglès, us afegim una biblioteca virtual: 
http://en.childrenslibrary.org/. 

 
 
 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIQUES-CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC 
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LEONARDO DA VINCI 
Fa més de 500 anys un home anomenat Leonardo da Vinci (1452 – 1519) va viure cada 
dia de la seva vida gaudint del plaer de l’observació, la contemplació i l’anàlisi. 
Explorant cada àrea del saber del seu temps, va ser capaç d’anticipar-se i crear 
invencions futures. La seva genialitat el va portar a crear una multitud de dissenys que 
representen estudis i projectes per a dispositius de mecànica. 
Leonardo no només va destacar com a pintor i escultor sinó com a home del 
Renaixement, amb una visió panoràmica i dinàmica del món i amb un saber transversal 
que reunia totes les disciplines de l’època. 
 
Les activitats que us proposem en els àmbits matemàtic, científic i tecnològic estan 
relacionades amb dissenys, figures, càlculs o  pensaments de Leonardo.  
Ho trobareu en aquest document : 

   (https://drive.google.com/file/d/1kjW53rHQAO-7ka6cnv7621A43c931p9n/view?usp=sharing) 
 

De l’àmbit matemàtic treballareu les proporcions humanes a partir de l’home de Vitruvi. 
En l’àmbit tecnològic treballareu de les estructures recíproques on no cal fer servir cap 
sistema de subjecció per fer aguantar ponts, doms o cúpules. 
En l’àmbit científic treballareu en la mesura del temps i la velocitat. 
 
Tot es tracta d’exercicis senzills on utilitzareu la vostra imaginació i els vostres recursos 
per poder entendre una mica el que arribava a pensar un geni com Leonardo de Vinci. 

 
 
 

 
 

ÀMBIT LÚDICO-ARTÍSTIC 

 
● Des de l’àmbit d’EF-Música et proposem participar en qualsevol activitat 

ludicorecreativa  proposada des de les entitats locals de Vacarisses (tallers, balls, 
pintura, esports …) o activitats més lliures per gaudir dels paratges i l’entorn 
pròxim que us envolta,  al lloc on passeu aquest estiu les vostres vacances 
(tornejos de vòlei, futvòlei, tennis platja,..) 

● En cas de triar una ruta, podeu fer ús de qualsevol de les aplicacions que heu fet 
servir aquests dies (WIKILOC, ENDOMONDO,...) on trobareu moltes rutes a l'aire 
lliure per fer excursions de senderisme a la muntanya i itineraris en bici. 
Mitjançant el GPS l’aplicació us permetrà seguir un itinerari amb el mòbil i/o  
gravar el vostre recorregut per compartir-lo amb els altres. Caldrà posar una 
cançó de fons que us agradi junt amb aquest recorregut. Un cop fet podeu 
compartir-les i les tindrem en compte de cara al curs vinent.  

 

 


