
2n ESO A

MATÈRIA PROPOSTA ACTIVITATS ESTIU RECURS

CATALÀ

En aquest enllaç trobareu exercicis on line per consolidar els continguts d'aquest 
curs. Us recomanem, l'apartat d'ortografia, morfologia i sintaxi (només categories). 
http://www.xtec.cat/~mibanez1/exerci.html La lectura és sempre una bona opció 
durant l'estiu; escolliu qualsevol llibre que us desperti l’interès. Us proposem   La 
nena nova, de Marcy Rudo, Ed. Bambú  ISBN: 9788483430019 

CASTELLÀ
Recomanem la lectura Pulsaciones, de Javier Ruescas Sánchez y Francesc Miralles.
L'alumnat interessat en llegir aquest llibre pot demanar la versió digital enviant
un correu electrònic a ogutier8@insjoaquimmir.cat

ANGLÈS Poseu-vos en contacte amb el professor.

MATEMÀTIQUES
Per practicar i per saber-ne més:     https://proyectodescartes.
org/EDAD/mat_1eso_cat-LOMCE.htm https://proyectodescartes.
org/EDAD/mat_2eso_cat-LOMCE.htm

FÍSICA I QUÍMICA

Per practicar i saber-ne més: http://clic.xtec.
cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/laboratori_cat https://clic.xtec.
cat/projects/cienciam/jclic.js/index.html https://clic.xtec.cat/projects/mesura/jclic.
js/index.html

Ordinador/telèfon mòbil.



TECNOLOGIA

Corrent Altern vs. Corrent Continu. Comentari sobre les diferències i on trobem 
cadascuna. Cal tenir en compte les nocions d'electricitat que hem comentat a 
classe.
https://www.youtube.com/watch?
v=a1xv_w117Hc&list=PLhZC73OYyUQvM_pQ5hsKReo5t7Vk_xFNl&index=12

La Guerra dels Corrents. Tesla vs. Edison. A partir del vídeo, reflexioneu sobre el fet 
de mantenir la ment oberta a les noves idees. Penseu en els canvis que ha suposat 
aquesta revolució en els últims 140 anys. Veure després del vídeo anterior.
https://www.youtube.com/watch?v=BjErgNspUes

Telèfon Mòbil / Ordinador

CIÈNCIES SOCIALS

Per repassar i/o ampliar els contingunts de l'Edat Mitjana teniu diferents recursos 
(videos, presentacions, jocs, etc) a la pàgina web: https://www.profesorfrancisco.
es/search/label/Edad%20Media Tanmateix, al llibre digital teniu activitats 
autoevaluables de tots els temes donats a l'apartat "Activitats interactives": http:
//pdi.vicensvives.com/pdi/gih2ect/program/index.html#/lb

MÚSICA
Activitats per repassar a través de vídeos. https://read.bookcreator.
com/4hXtH1hzk2O0gWsS9U3wKEDx4tn2/MqddS_dyR8Cu3vDDpdDQjA Ordinador / tablet

VISUAL I PLÀSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA Poseu-vos en contacte amb el professor.



CULTURA I VALORS

Veure el curtmetratge: "El circo de las mariposas": 
https://www.youtube.com/watch?v=dTVFg4BeJwg
Resum del que podeu veure al curt, us podeu ajudar amb aquestes preguntes:
- Quins valors podeu observar? 
- Són persones amb resiliència?
- Podem veure inclusió?
- Per què li han posat aquest nom al curt?
- Quin personatge t'ha impactat més i per què?
- Com treballen l'autoestima?


